
 

 

 

 

 

 

 

 

กุย้หลนิ
กระเชา้เหยาซาน

กุย้หลนิ-หยงัซวั 
กระเชา้เหยาซาน-ถํามงกฎุ+

 6 วนั 5 คนื 

 

 
+2 โชว ์



จดุเดน่ 

• ใหม ่“ถํามงกฎุ” สนุก...นังเรอื...นังรถไฟเล็ก...ขนึลฟิทภ์ายในถํา 

• ใหม ่“ถําวงัสวรรค”์ นังเรอืมงักร ไปชมหนิงอกหนิยอ้ยสวยตระการตา 

• ใหม ่“เมอืงโบราณตา้ชว”ี บา้นเกา่คลาสกิ อาย ุ200 ปี รมิแมนํ่าหลเีจยีง 

• รวม โชวไ์ฮไลท ์DREAM LIKE LI JIANG  

• ชมโชวใ์หมล่า่สดุ แสงสเีรดิหร ูในโรงละครหลเีจยีง MIRAGE GUILIN  

• บรกิารนําดมืวันละ 1 ขวด / ทกุทนัีงมปีระกนัวงเงนิ 1 ลา้นบาท (*เงอืนไข)   

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

2-7 ม.ีค. 61 17,999.- 4,000 รวมแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สุวรรณภูม-ิกุย้หลนิ 

10.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

13.10 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทนีครหนานหนงิ แลว้กลับขนึเครอืงบนิลําเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิ โดยเทยีวบนิท ีCZ 6100 

18.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 
หมายเหต ุ  
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 60 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 60 หยวน 
3. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั 
4. ครบ 10 คน ออกเดนิทาง ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์* ครบ 16 คน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยไปกบัคณะ  
 
โปรดทราบ  
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจใุน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอื
หรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทุกทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตก
ลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 



 พกัท ีHONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTELหรอื GUILIN PAREVIEW 
HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง  กุย้หลนิ-กระเชา้เหยาซาน-นวดสมนุไพร-สวนหยซูาน-รา้ยยางพารา-โชว ์DREAM 
LIKE LIJIANG 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  ชมเมอืงกุย้หลนิ แหลง่ท่องเทยีวทางธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงมณฑลกวางส ีชอืเมอืงกุย้หลนิมบีนัทกึ
ไวใ้นประวตัศิาสตรจ์นีเมอื 214 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ครงัจนิซฮีอ่งเตม้บีญัชาใหข้ดุคลองหลงิฉวู ่เชอืม
เสน้ทางเคลอืนทัพสง่เสบยีงจากภาคกลางเพอืเขา้ตดีนิแดนจนีตอนใต ้กุย้หลนิมกีารกอ่ชนัของ
แผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาตซิงึยงัคงดําเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยงั กุย้หลนิจงึมภีเูขาทมีรีปูรา่งแปลกตา
และมถํีาสวยงามมากมาย  

  นําทา่นนังกระเชา้ลอยฟ้า ขา้มภเูขาเขยีวขจ ีขนึสูจ่ดุชมววิเมอืงกุย้หลนิทสีวยทสีดุบนเขาเหยา
ซาน ชมภาพพาโนรามาจากมมุสงู (BIRD EYE’S VIEW) ของเมอืงกุย้หลนิและขนุเขานับรอ้ยรปูรา่ง
แปลกตาสวยงามทรีวมกนัเป็นหนงึจนแยกไมอ่อกวา่ เมอืงอยูใ่นหบุเขา หรอื ภเูขาอยูใ่นเมอืง ทา่นที
เป็นคูรั่ก สามารถอธฐิานคลอ้งกญุแจคํามนัสญัญา  

  แวะเลอืกชมและเลอืกซอืผลติภณัฑย์างพารา สนิคา้ OTOP ชนันําของจนี 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมสวนหยซูาน ซงึตงัอยูท่างตอนเหนอืของเมอืงกุย้หลนิ เป็นสถานทซีงึมปีระวัตศิาสตรท์ี
ยาวนานมาตังแตส่มยักอ่ตังเมอืงกุย้หลนิ เป็นทพีกัผอ่นของผูค้นในเมอืงกุย้หลนิในวนัหยดุ สวนหยู
ซานนแีบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื สวนหยซูานทศิเหนอื ซงึจะเป็นสถานททีเีหมาะแกก่ารใชเ้วลาในการ
พักผอ่นรา่งกายและจติใจ กบัสวนหยซูานทศิใตซ้งึจะเป็นสว่นทตีกแตง่ใหด้ทูันสมยั 

  นําชมรา้นนวดฝ่าเทา้ ใหท้า่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่า
เทา้ และซอืยาแกนํ้ารอ้นลวก  

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  นําทา่นชมโชวเ์ดน่ประจําเมอืงกุย้หลนิททีา่นพลาดไมไ่ด ้

 DREAM LIKE LI RIVER “มง่วา่นหลเีจยีง” เป็นการแสดงพเิศษ ทมีกีารผสมผสานระหวา่งบลัเลย์
และกายกรรมอยา่งลงตัว แมนํ่าหลเีจยีงถกูนํามาเป็นตัวเชอืมเพอืเลา่เรอืงราวของสรรพสงิทผีกูพันอยู่
กบัสายนํา เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้สตัวต์า่งๆ แมลง หรอืแมก้ระทังสงิมชีวีติทอียูใ่ตลํ้านําหลเีจยีง มง่วา่นหลี
เจยีงมกีารลงทุนสงูในเรอืงการออกแบบเสอืผา้ ฉาก และแสงส ี

 พกัท ีHONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรอื GUILIN PAREVIEW 
HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



วนัทสีาม  กุย้หลนิ-ลเีจยีงวาน-

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางสูอํ่าเภอลผีู ่เมอืงเล็กๆกลางขนุเขา 
แยกมาจากแมนํ่าหลเีจยีงสายใหญ ่มชีนเผา่พนืเมอืง 
วถิชีวีติของเผา่หยอ่งซลูใีนสมยัโบราณ 
ถําทเีชอืม ต่อกบัแมนํ่าใตด้นิ ชมววิหนิงอกหนิยอ้ยทสีะทอ้นนําในถําดเูสมอืนดนิแดนแหง่เทพนยิาย
จนมคํีาเปรยีบเปรยวา่เป็น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นลอ่งเรอืชมลํานําหลเีจยีง 
เขารปูรา่งแปลกตาทดีแูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม

  แลว้แวะชมิชาจนีเพอืสขุภาพ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที

  * อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บปิงของทรีะลกึทถีนนฝรัง 

 ทพีกั NEW LIJIANG HOTEL

วนัทสี ี  หยงัซวั-ยเีจยีงหยวน

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

  นําชมเขตทอ่งเทยีวยเีจยีงหยวน
ไดล้อ่งเรอืสมัผัสวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชนกลุม่นอ้ยทอีาศัยอยูใ่นมณฑลกวางสอียา่งใกลช้ดิ

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร

  นําทา่นไปนมสัการเจา้แมก่วนอมิ 
หลนิ มแีตแ่มช่ทีอีาศัยอยูใ่นวัดแหง่น ี
ขนึชอื เลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก เครอืงประดับนําโชค

  ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง
สะพานแกว้ครสิตัล 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นภตัตาคาร

20.00 น.  ชมโชว ์MIRAGE GUILIN
กบัเพลงหลวิซานเจยี ในภาพยนตรม์นตร์ักชาวเรอื ทนํีามาทําดนตรใีหมใ่หเ้ขา้กบัยคุสมยั พรวิ
บลัเลยก์ายกรรม ลําสมยัดว้ยเทคนคิ ปิดฉากสดุทา้ยเรา้ใจกบักบัชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ทเีรยีก
เสยีงปรบมอืดังกระหมึ I WANT TO GO TO GUILIN.

 (บตัรราคาระดับท ี3 ทนัีงแถว 

 พกัท ีHONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL 
HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่

 

 

 

-หยงัซวั-ลอ่งแมน่าํหลเีจยีง-ถนนฝรงั 

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

เดนิทางสูอํ่าเภอลผีู ่เมอืงเล็กๆกลางขนุเขา  นําทา่นไปลอ่งเรอืชมอา่วลเีจยีงวาน
แยกมาจากแมนํ่าหลเีจยีงสายใหญ ่มชีนเผา่พนืเมอืง “หยอ่งซลู”ี เป็นบรรพบรุษุของชาวลผีู่
วถิชีวีติของเผา่หยอ่งซลูใีนสมยัโบราณ แลว้นังเรอืมงักรเพอืไปเทยีวถาํวงัสวรรค์
ถําทเีชอืม ต่อกบัแมนํ่าใตด้นิ ชมววิหนิงอกหนิยอ้ยทสีะทอ้นนําในถําดเูสมอืนดนิแดนแหง่เทพนยิาย
จนมคํีาเปรยีบเปรยวา่เป็น “จวิไจส้วนสวรรค”์  

รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *ชวน ชมิเผอืกครสิตลั 

นําทา่นลอ่งเรอืชมลํานําหลเีจยีง (ลอ่งสนัปลายนํา // ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 
เขารปูรา่งแปลกตาทดีแูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม 

แลว้แวะชมิชาจนีเพอืสขุภาพ หรอืรา้นผา้ไหม สนิคา้ OTOP ชนันําของจนี

รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร *ชวนชมิปลาแชเ่บยีร ์

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บปิงของทรีะลกึทถีนนฝรัง (ถนนขา้วสารจนี

NEW LIJIANG HOTELหรอื NEW CENTURY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

ยเีจยีงหยวน-วดักวนอมิ-รา้นหยก-เจดยีเ์งนิทอง-โชว ์

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

เขตทอ่งเทยีวยเีจยีงหยวน เป็นสถานทรีวมชนกลุม่นอ้ยแหง่แรกของเมอืงกุย้หลนิ ทา่นจะ
ไดล้อ่งเรอืสมัผัสวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชนกลุม่นอ้ยทอีาศัยอยูใ่นมณฑลกวางสอียา่งใกลช้ดิ

รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

นําทา่นไปนมสัการเจา้แมก่วนอมิ ทวีดัเหนนิเหยนิ เป็นวดัทใีหญท่สีดุ และตังอยูใ่จกลางเมอืงกุย้
หลนิ มแีตแ่มช่ทีอีาศัยอยูใ่นวัดแหง่น ี ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืของฝากลําคา่จากจนี คอืหยกจนีที
ขนึชอื เลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก เครอืงประดับนําโชค  

เจดยีท์อง (ไมข่นึเจดยี)์ แลว้นําทา่นเดนิชมสวนสวยรมิ ทะเลสาบซาหู

รับประทานอาหารเย็นภตัตาคาร  

GUILIN บนเวทอีลังการ LIJIANG THEATRE (ความจ ุ
กบัเพลงหลวิซานเจยี ในภาพยนตรม์นตร์ักชาวเรอื ทนํีามาทําดนตรใีหมใ่หเ้ขา้กบัยคุสมยั พรวิ
บลัเลยก์ายกรรม ลําสมยัดว้ยเทคนคิ ปิดฉากสดุทา้ยเรา้ใจกบักบัชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ทเีรยีก

I WANT TO GO TO GUILIN.                                                                

ทนัีงแถว B1-B3 (ชนัลา่ง) และ B4-B9 (ชนับน) * ตามควิจอง

HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรอื 
หรอืเทยีบเทา่ 

ลอ่งเรอืชมอา่วลเีจยีงวาน แมนํ่าสาขา
เป็นบรรพบรุษุของชาวลผีู ่ตามรอย

ถาํวงัสวรรค ์(เทยีนกง) ซงึเป็น
ถําทเีชอืม ต่อกบัแมนํ่าใตด้นิ ชมววิหนิงอกหนิยอ้ยทสีะทอ้นนําในถําดเูสมอืนดนิแดนแหง่เทพนยิาย 

ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1.30 ชวัโมง) ชมภู

ชนันําของจนี 

ถนนขา้วสารจนี) 

หรอืเทยีบเทา่  

โชว ์MIRAGE GUILIN 

เป็นสถานทรีวมชนกลุม่นอ้ยแหง่แรกของเมอืงกุย้หลนิ ทา่นจะ
ไดล้อ่งเรอืสมัผัสวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชนกลุม่นอ้ยทอีาศัยอยูใ่นมณฑลกวางสอียา่งใกลช้ดิ 

เป็นวดัทใีหญท่สีดุ และตังอยูใ่จกลางเมอืงกุย้
ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืของฝากลําคา่จากจนี คอืหยกจนีที

แลว้นําทา่นเดนิชมสวนสวยรมิ ทะเลสาบซาห-ูหลงห ูชม

ความจ ุ1,182 ทนัีง) ประทับใจ
กบัเพลงหลวิซานเจยี ในภาพยนตรม์นตร์ักชาวเรอื ทนํีามาทําดนตรใีหมใ่หเ้ขา้กบัยคุสมยั พรวิไหวกบั
บลัเลยก์ายกรรม ลําสมยัดว้ยเทคนคิ ปิดฉากสดุทา้ยเรา้ใจกบักบัชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ทเีรยีก

                                                                

ตามควิจอง 

หรอื GUILIN PAREVIEW 



วนัทหีา้      กุย้หลนิ-เมอืงโบราณตา้ชว-ีถาํมงกฎุ-เขางวงชา้ง (ขนึเจดยี)์-ถนนคนเดนิ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  เดนิทางสูอํ่าเภอหลงิชวน ชมเมอืงโบราณตา้ซว ีทมีอีายกุวา่ 200 ปี ถอืเป็น 1 ใน 4 เมอืง
โบราณของมณฑลกวางส ีทยีงัคงความเกา่แกข่องสงิปลกูสรา้งไวเ้ป็นอยา่งด ีเมอืงโบราณนสีรา้งเรยีง
รายไปตามแมนํ่าหลเีจยีงเป็นระยะทางถงึ 2 กโิลเมตร เป็นเมอืงโบราณทยีงัคงสงิกอ่สรา้งแบบ
คลาสสกิแบบดังเดมิไมม่กีารตกแตง่โคมหรอืแสงไฟ เพอืเพมิสสีนัเหมอืนทเีมอืงโบราณเฟิงหวาง และ
เมอืงโบราณลเีจยีง 

  นําชมถํามงกฏุ CROWN CAVE  ถําใหมต่ังอยูร่มิแมนํ่าหลเีจยีง ตวัถํามพีนืทเีชอืมตอ่มาจาก 4 
ถํายอ่ย แบง่ออกเป็น 3 ชนั ยาวประมาณ 12 กม. ชนัลา่งสดุจะมธีารนําใตด้นิไหลผา่น ถํามงกฎุมกีาร
ผสมผสานระหวา่งการเทยีวธรรมชาตกิบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่นําทา่นเดนิชมหนิงอกหนิยอ้ยทสีวยงาม 
นังเรอืแจวและนังรถไฟเล็กลัดเลาะชมใตถํ้าแลว้นําทา่นขนึลฟิตด์วูวิมมุสงูภายในถํา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร (พนืเมอืง) 

  นําทา่นไปถา่ยรปูกบัเขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ขนึบนเขางวงชา้ง ชมววิสองฝังแมนํ่า
หลเีจยีงในตวัเมอืง บนเขาเป็นทตีังของเจดยีท์รงเจกนั ทสีรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ (ค.ศ. 1368-
1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิตัวผ์ูเ่สยีน ซงึชาวกุย้หลนิศรัทราใน
ความศักดสิทิธ ิชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย 

   ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืของฝากลําคา่จากจนี คอืหยกจนีทขีนึชอืเลอืกซอื กําไลหยก แหวนหยก 
เครอืงประดับนําโชค  

  อสิระชอ้บปิงเสอืผา้ รองเทา้แฟชนั ของทรีะลกึ ทถีนนคนเดนิเทา้ “ปู้ สงิเจยี” ถนนจงซาน และ
ตลาดใตด้นิกลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พกัท ีHONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรอื GUILIN PAREVIEW 
HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก  กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) แลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.40 น. เดนิทางสูก่ลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCZ6099 

09.40 น. ขากลับผา่นสนามบนิหนานหนงิ พักรอตอ่เครอืงกลบัสวุรรณภมู ิ

11.00 น. โดยเทยีวบนิท ีCZ6099 อําลามณฑลกวางส ี

12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

คา่บรกิาร    พกัหอ้งเดยีว จา่ยเพมิ 4,000 บาท เด็กใชเ้ตยีง / ไมใ่ชเ้ตยีง ราคาเท่าผูใ้หญ ่(ไมม่รีาคาเด็ก) 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ(ตัวกรุ๊ป) / คา่วซีา่จนี (กรุป๊ 800บาท) / คา่ทพีกั 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ 
คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืง
ทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษีตวั (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) 

อตัรานไีมร่วม  1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2.ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นําหนักทเีกนิพกิดั 3. คา่ทปิไกด์



ทอ้งถนิวันละ 10 หยวนตอ่คนตอ่วัน / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ วันละ 10 หยวนตอ่คนตอ่วัน / คา่ทปิหวัหนา้ทวัรว์ันละ 10 
หยวนตอ่วันตอ่คน 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บั
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ * ทเีหลอื ชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื 
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิ 
หรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิ
ได/้ยก เลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน- เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่วีซีา่ กบั
องคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัท่าน เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผู ้
ถอืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยูต่อ่ 
เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 



5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบั
เอกสาร หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพ

กลับประเทศ (เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทน
นวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 

 

 

 


