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วันท่ี กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ– กุยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.15) X X  VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

2 
กุยหลิน-หลงเซิน่-นาข้ันบันไดจินเชอ 
หมูบานชาวจวง-รานนวดเทา(บัวหิมะ) 
หลงเซิ่น-กุยหลิน 
 

   VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

3 กุยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ําเงิน-ลองเรือแมน้ําหลี
เจียง(คร่ึงสาย)-รานใบชา-ชอปปงถนนฝรั่ง    WESTSTREET VISTA HOTEL 

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

4 

หยางซัว่-กุยหลิน-เขาเซียงกง-รานหยก 
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระชอปปง
ตลาดใตดิน-โชว ELEPHANTLEGEND-ชม
เจดียเงินและเจดียทอง (ชมดานนอก) 

   VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

5 
เขาเหยาซาน (นั่งกระเชา)-รานผาไหม 
เมืองจําลองซง-รานใยไผไหม-โชว DREAM 
LIKE LIJIANG 

   VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

6 กุยหลิน-กรุงเทพ(CZ6099 : 09.00-12.00)  X X  
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ราคาทัวรขางตน ยังไมรวม 
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ  ทานละ240 หยวน/ทริป/ตอทาน  ทั้งนีใ้นสวนคา

ทิปหัวหนาทัวร ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของทาน (เด็กเก็บเทาผูใหญ) 
 คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว ราคา 1,000 บาท 
กําหนดการเดินทางเดือนเมษายน – กันยายน2560 

วันแรก  กรุงเทพฯ – กุยหลิน 
10.00 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES(CZ)เจาหนาท่ีบริษัทฯ
จะคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 

13.00 น. เหิรฟาสูเมืองกุยหลินโดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินที่CZ6100 
**แวะพักท่ีสนามบินอูซู เมืองหนานหนิง จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน ** 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกุยหลิน ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ VIENNA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5ดาว  
วันท่ีสอง กุยหลิน-หลงเซิน่-นาขั้นบันไดจินเชอ-หมูบานชาวจวง-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-กุยหลิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหลงเซิ่น(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)เมืองในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ
ดวยทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แรธาตุ เปนเมืองน้ําพุรอนท่ีมีชื่อเสียง นําทานชม นาข้ันบันไดจนิเชอ
ของอําเภอหลงเซิ่น มณฑลกวางไส อยูเหนือระดับน้ําทะเล 880 เมตร พ้ืนท่ีตํ่าสุดอยูเหนือระดังน้ํา
ทะเล 300 เมตร สวนความชันอยูระหวาง 26-35 องศาบางแหงมีความชันถึง 50 องศาทีเดียว ภูเขาอัน
สูงชันนี้มีอัตราแตกตางกันในการลดลงของหุบเขาคอนขางมาก เปนเหตุใหแปลงนาขั้นบันไดสัน
เขามังกรดังกลาวนําทานขึ้นสูจุดชมวิว ใหทานอิสระถายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม หมูบานชาวจวง เมื่อทานเขาสูหมูบานทานจะไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากชาวบาน

ท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิตมิตรภาพ นอกจากนี้ทานยังมีโอกาสไดชมการแสดงระบําพ้ืนเมืองและการ
แขงกีฬาประเพณีประเภทตาง ๆ ท่ีตกทอดมาชานาน พรอมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่มชิมชาน้ํามัน 
และชมประเพณีตอนรับแขกบานแขกเมือง นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพ่ือสุขภาพผอนคลาย
ความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ
“บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจํา
บานจากนั้นนําทานเดินทางกลับ เมืองกุยหลิน(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ซึ่งไดรับขนาน
นามวา เมืองแหง เขาเขียว น้ําใส ถ้ําแปลก หินงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ VIENNA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5ดาว  
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วันท่ีสาม กุยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ําเงิน--ลองเรือแมน้ําหลีเจียง(ครึ่งสาย)-รานใบชา-อิสระชอปปงถนนฝร่ัง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองกุยหลิน เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ นับวาเปนสวรรคบนดินท่ีมีชื่อเสียงท่ี
นักทองเท่ียวตองมาเยือนเมื่อมาถึงกุยหลินนําทานเดินทางสู ถ้ําเงินซึ่งเปนถ้ําท่ีมีความงดงามท่ีสุด
ของกุยหลิน ถ้ํานี้เปนถ้ําท่ีอยูติดกับแมน้ําหลีเจียง ชมหินงอกหินยอยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ที่สอง
แสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอยางสวยงาม ชาวหยางซั่ว จึงต้ังชื่อวา ถ้ําเงิน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร 
บาย  นําทาน ลองเรือแมน้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย)ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงท่ีสวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะ

ไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันท่ีมีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการณตางๆ ของผูผานชมใหทาน
พิสูจนดังคํากลาวท่ีวา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก  และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสท่ีสุดใน
โลกจากนั้นนําทานแวะ รานใบชา  ชิมชาอวูหลง และชาท่ีมีชื่อเสียงตางๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารล้ิมรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึ้ง 
  หลังอาหารเชิญทานอิสระชอปปงถนนฝรั่ง ที่ขนาบขางดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนน

ขาวสาร มีท้ังโรงแรม ผับ บาร รานอาหาร และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด  
   พักท่ี WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันท่ีสี ่  หยางซั่ว-กุยหลิน-เขาเซียงกง-รานหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระชอปปงตลาดใตดิน 
  โชว ELEPHANTLEGEND-ชมเจดียเงินและเจดียทอง (ชมดานนอก) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองกุยหลิน(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)นําทานเดินทางสู  เขาเซีย
งกง  อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง หางจากเมือง หยางซั่ว28กิโลเมตร นําทานชมวิวแมน้ํา
หลีเจียงจากบนเขานี้ แมน้ําหลีเจียงถูกลอมรอบดวยเขาหลายๆลูก  เปนจุดท่ีชมแมน้ําหลีเจียงสวย
ท่ีสุด ถาอากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกท่ีสวยงาม เปนท่ีนิยมของนักถายภาพ จากนั้นนํา
ทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชม  ประตูโบราณกูหนานเหมิน  ต้ังอยูท่ีริมทะเลสาปหยงหู สรางขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค

ถัง  อายุประมาณ 1,300 ป  ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุน ถายรูปเปนท่ีระลึก
และ ชมตนไทรพันป 
จากนั้นนําทาน อิสระชอปปงตลาดใตดิน ใจกลางเมืองกุยหลินพบกับสินคาตางๆหลากหลายชนิด
สินคาพ้ืนเมืองกุยหลิน ยาแกเจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจ๊ีดเปนตน 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตนานาชาติ พรอมเครื่องดื่มไมอ้ัน 
นําทานชม โชวELEPHANTLEGENDสรางโดยบริษัทเดียวกับท่ีจัดพิธีเปดปกกิ่งโลลิมปคเกมส 
2008 และพิธีเปดลอนดอนโลลิมปคเกมส  ใชงบประมาณในการสราง 160 ลานหยวน ใชระยะเวลา
ในการสราง 3 ป เพ่ือเปนจุดทองเท่ียวที่จะสรางความประทับใจและความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว 
โดยใชเขางวงชางซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองกุยหลินเปนฉากในการแสดง บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกบั
ตํานานเทพชาง เปนการผสมผสานมัลติมีเดีย เทคโนโลยี แสง สี เสียง เขาดวยกันอยางลงตัวจากนั้น
นําทานชมวิวกุยหลินยามค่ําคืนริมทะเลสาบหรงซานหูซึ่งบริเวณนี้เม่ือ 900 ปกอนเคยเปนคูเมือง แต
ไดรับการปรับปรุงเปนสวนสาธารณะและสรางเจดียคูหนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียคูนั้นเรียกวา 
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เจดียเงินและเจดียทอง(ไมไดข้ึนบนตัวเจดีย)เจดียองคหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ซึ่งถือวาเปนเจดีย
ทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูน ระหวาง 2 เจดียมีอุโมงคเชื่อมถึงกัน 

  พักที่ VIENNA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5ดาว  
 
วันท่ีหา  เขาเหยาซาน (นั่งกระเชา)-รานผาไหม-เมืองจาํลองซง-รานใยไผไหม-โชว DREAM LIKE LIJIANG 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นั่งกระเชา ขึ้นสูเขาเหยาซาน ท่ีสูงท่ีสุดซึ่งอยูชานเมืองกุยหลิน ทานสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพท่ัวเมืองกุยหลินอันสวยงามยิ่งกลุมเขาบางลูกแลดูคลายพระพุทธไสยาสน
แมน้ําหลี่ เ จียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง ขนานสองฝงแมน้ําดวยเขาหินปูน
สลับซับซอนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย สมกับคํากลาวของคนจีนโบราณท่ีวา 
ทิวทัศนกุยหลิน งามล้ําเลิศในปฐพี นําทานแวะ รานผาไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานได
เลือกซื้อสินคาท่ีทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา  เปนตน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...ขาหมูรํ่ารวย 
บาย   นําทานสู เมืองจําลองซงสถานท่ีทองเท่ียวเปดใหมซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉิงใน

เมืองหังโจวชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ ที่สวยงามนาชม  จากนั้นนําทานแวะชม การผลิตผาใยไผ
ไหม ซึ่งนํามาทําเปนเคร่ืองนุงหมในแบบตางๆ มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม โชว DREAM LIKE LIJIANG เปนการแสดง ท่ีมีการผสมผสานระหวางบัลเลยและ
กายกรรมอยางลงตัว แมน้ําหลีเจียงถูกนํามาเปนตัวเชื่อมเพ่ือเลาเรื่อง ราวของสรรพสิ่งท่ีผูกพันอยู
กับสายน้ํา เชน ภูเขา ตนไม สัตวตางๆ แมลง หรือแมกระท่ังสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใตลําน้ําหลีเจียง  

  พกัท่ี VIENNA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 5ดาว  
วันท่ีหก  กุยหลิน –กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินกุยหลิน 
09.00 น.  เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินที ่CZ6099 

**แวะพักท่ีสนามบินอูซู เมืองหนานหนิง จากนั้นนําทานเดินทางตอสูกรุงเทพ ฯ ** 
12.00 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ......... 
 

ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ 
 

(*** กรุปออกเดนิทางไดต้ังแต 15 ทานขึ้นไป ***) 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

พื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา (บัวหิมะ), รานใบชา, รานหยก, รานใยไผไหม,ราน
ผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
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ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ)กรุณา
สอบถามที่เจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง 

*กอนทําการจองทวัรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนือ่งจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก* 

 

กุยหลิน หลงเซ่ินนาขั้นบันไดจิงเชอหยางซั่ว6 วัน5 คืน 
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ / เดก็ พกัหองละ  
2 ทานราคาทานละ 

(ไมมีราคาเด็ก) 
พักเดีย่วจายเพิ่ม  

ทานละ 

วันท่ี  28 เมษายน-03 พฤษภาคม2560 14,888 บาท 4,500  บาท 
วันท่ี  05-10 พฤษภาคม 2560 14,888 บาท 4,500  บาท 
วันท่ี  23-28 มิถุนายน 2560 14,888 บาท 4,500  บาท 
วันท่ี  21-26 กรกฎาคม 2560 14,888 บาท 4,500  บาท 
วันท่ี  25-30 สิงหาคม 2560 14,888 บาท 4,500  บาท 
วันท่ี  22-27 กันยายน  2560 14,888 บาท 4,500  บาท 

ราคาพิเศษ ไมมีราคาเด็ก และไมรับจอยแลนด 
 
หมายเหตุ:  ราคาทัวรนี้ ไมแจกกระเปา / ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากสภาวะ

น้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมเติมจากราคา
ท่ีกําหนดไว) 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามท่ีระบุไวในรายการรวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
3. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
4. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมี

การเรียกเก็บ 
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หมายเหตุ :  สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก  และขนาดกระเปาสัมภาระ  โดย
ใหกระเปาสัมภาระท่ีโหลดใตทองเคร่ืองไดทานละ 1 ใบ มีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเปาตองมี
ขนาดโดยรอบของกระเปารวมแลวไมเกิน 158 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ 
1 ช้ิน น้ําหนักตองไมเกิน 5 กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเปาสัมภาระเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดไว   
จะตองเสียสวนท่ีเกินเปนจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนตอใบ 

5. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครอง
ผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป 
ขึ้นไป คาชดเชยท้ังหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรรมธรรมท้ังนี้
ยอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย หรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหต*ุ* ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนท่ี 330 บาท ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการท่ีเกี่ยวของกับ
การติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใต
อํานาจของสุรายาเสพติดบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1. คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ240 หยวน /ทริป/ตอทานท้ังนีใ้นสวนคาทิป หัวหนาทัวรข้ึนอยูกับความพงึ

พอใจของทาน(เด็กเก็บเทาผูใหญ) 
5. คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยวราคา1,000บาท(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทานั้น)หรือหากตองการ

ย่ืนวีซาแบบเดี่ยวคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาเดี่ยวราคา1,500บาท 
หมายเหตุ : อัตราคาวซีาดังกลาวสําหรับผูถอืพาสปอรตไทยเทานั้น 
6. คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจาย 3 %   
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ10,000บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ินและทางบริษัทจะเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 
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5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรอืเขาประเทศท่ีระบใุน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง 
6.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
6.5 ยกเวนกรุปท่ีเดนิทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจาํกับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการ 

การันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง   หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพเิศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสญู
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยดุงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงาน
ท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาใหโดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
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13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ีทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุด

ใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนาและใบหูท้ังสอง

ขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย 
ตางหู เเวนตาเเฟชั่นเเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจาก
คอมพิวเตอร 

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง) 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม 
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร(ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม 
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร(ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวซีาใหได 
 หนังสอืเดินทางของคนอเมริกัน  จายเพ่ิม 3,560 บาท 
 หนังสอืเดินทางของคนตางชาติอืน่ๆ  จายเพ่ิม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเทานั้นหากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
7. กรณีหนังสอืเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนนิการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. สําหรับผูที่ถอืหนังสอืเดินทางตางดาว จะตองทําเรือ่งแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสง

เอกสารย่ืนวีซา 
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9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรณุาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง
นอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบัตร APECในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทาน
จะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนือ่งจากบรษิัทฯ ไมทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้
 ชือ่เปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกนิกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรอืรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสตคิเกอร หรอืรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตา 

เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณียื่นวีซาแบบกรุปทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบรษิัทจะไมรับผิดชอบกรณี 

ดานตรวจคนเขาเมอืงปฏิเสธการเดินทางของทาน 
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ โสด  แตงงาน            หมาย            หยา   
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
........................................................................................................................................................................................
................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน......................................มือถอื............................ 
ท่ีอยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน..................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)……… …………...….....…………………………… 
..........................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดนิทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันท่ี.............. เดอืน.........................ป...................... ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ป........................ 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี............... เดอืน.........................ป.....................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ป........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดหมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


