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กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 

ราคาเพยีง 13,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) (CZ6100 : 13.00-18.25น.) 
วนัท่ี 2.  กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง) – สวนชวนชาน – ถ า้เขาทะล ุ– ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 
วนัท่ี 3.  สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – หยางซัว่ – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – ถนนฝร่ัง 
วนัท่ี 4. ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง (คร่ึงสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบวัหิมะ – ประตกูหูนานเหมิน – ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน 
วนัท่ี 5.  กุ้ยหลิน(สนามบินเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ6099 : 08.40-12.00น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) 
(CZ6100 : 13.00-18.25น.) 

10.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน  เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมท าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้กลับขึน้เคร่ืองเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ ย
หลิน* 

18.25 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพืน้ที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยนุหนนั ทางเหนือติดกบักุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกวางตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเก๋ีย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศ
เวียดนาม ลกัษณะพืน้ที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคีย้วติดต่อกัน เทือกเขาส าคญั ได้แก่ ภู
เขาต้าหมิงซนัและต้าเหยาซนั เป็นเขตหินปนูขาวที่ครอบคลุมพืน้ที่คร่ึงหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนีเ้องจึงมีถ า้หินปนูอยู่
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พกั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่ 2 
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง) – สวนชวนชาน – ถ า้เขา
ทะลุ – ร้านหยก – โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สงูที่สดุซึง่อยู่ชานเมืองกุ้ยหลินเพื่อนัง่กระเช้า ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสงูประมาณหน่ึง
พนัสองร้อยฟิตอากาศที่นีจ้ะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทัว่เมืองกุ้ยหลินอนัสวยงามยิ่งกลุ่มเขา
บางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์แม่น า้หล่ีเจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝ่ังแม่น า้ด้วยเขา
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หินปนูสลบัซบัซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนษุย์ สมกับค ากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทศัน์กุ้ยหลิน 
งามล า้เลิศในปฐพี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้หลีเจียง สวนแห่งนีเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ขึน้ชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ภายในประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถ า้หินปนูธรรมชาติที่มีหินงอก
หินย้อยมากมาย และท่านได้ชมต้นไม้หิน และดอกไม้หินที่หาดูยาก รวมทัง้หินที่มีขนงอกออกมาสร้างความแปลกตา
ให้แก่ผู้พบเห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็นที่สดุใน
โลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ า้นบัพนัในเมืองกุ้ยหลิน 

 
 น าท่านชม ถ า้เขาทะลุ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับ

เหมือนคริสตลัท าให้ถ า้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ า้ในตวัเมืองกุ้ยหลิน  
จากนัน้น าท่านชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สตัว์มงคลที่มีชื่อเสียงจากนัน้อิสระช้อปปิง้ ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบลัเล่ต์กบักายกรรมเข้าด้วยกนั ผ่านการ

เคี่ยวกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นบัสิบปี ประทบัใจกบัการแสดงที่บอกเล่าเร่ืองราวและการเลียนแบบพฤติกรรม
สตัว์ต่างๆ     

 
ที่พกั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที่ 3 
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – 
หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนฝร่ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเข้าชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกล้เขางวงช้าง 

 
จากนัน้ท่านจะได้มองเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงข้ามสวนจื่อโจว) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้
หลีเจียงและแม่น า้ถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึน้ชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวนัออกเฉียงใต้สุดเขตเมืองกุ้ยหลิน ริมแม่น า้หลี
เจียง เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหินท่ีคล้ายกับงวงของช้างที่ก าลงั
โน้มลงเพื่อกินน า้จากแม่น า้หลีเจียงที่อยู่เบือ้งล่าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 ชม เขาเซียงกง  อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่น า้หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28 กิโลเมตร ท่านจะได้ชมวิวแม่น า้หลี

เจียงจากบนเขานี ้แม่น า้หลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก  เป็นจุดที่ชมแม่น า้หลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหนึ่งจดุที่น่าสนใจ  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น า้หลีเจียงที่มีทิวทศัน์สวยงามและมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีนิยมขี่จกัรยานชมธรรมชาติบริสทุธ์ิ 
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และน าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพชนิดต่างๆ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อบปิง้ ถนนฝร่ัง หรือถนนคนเดินขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลงึกบัถนนข้าวสาร มีทัง้

โรงแรม ผบั บาร์ ร้าน อาหาร และยงัมีสินค้าพืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่น ามาท าเป็นปลอกหมอน ผ้าพนัคอ 
เสือ้ผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ 
และสตัว์มงคลต่างๆ หนงัสือคติพจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีตผู้น าจีน ก็มีวางขายให้ท่านเลือกซือ้เลือกชม 

 

 
ที่พกั โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จดัแสดงในทกุๆค ่าคืน งานนีจ้างอี ้
โหมวใช้ธรรมชาติเป็นฉากทัง้สายน า้ ขนุเขา แล้วน าเร่ืองราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสดุคลาสสิคเร่ือง"หลิวซานเจีย่" 
หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดดัแปลงใส่เข้าไป เนือ้เร่ือง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอกนกัสู้  สาวงามชาวจ้วงสมยัราชวงศ์ถงั
ที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง(ชาวจ้วงชื่นชอบการร้องเพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุ่มๆทัว่ไป แต่สดุท้ายเธอถกูผู้
มีอิทธิพลบีบบงัคบัให้แต่งงานด้วย ทว่าหลิวซานเจี่ยก็ได้ท าการต่อสู้กบัความอยตุธิรรมของผู้มีอิทธิพลโดยใช้เสียงเพลง
ร้องตอบโต้ จนเธอสามารถเอาชนะได้ครองคูก่บัคนรักและได้รับการยกย่องให้เป็น"วีรสตรีชาวจ้วง" มาจนถงึทกุวนันี ้โดย
ฉากการแสดงคือแม่น า้หลีเจียง และ ขนุเขาที่เมืองหยางซัว่ สวยงามอลงัการ 

*ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถ่ิน* 

วันที่ 4 
ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง (คร่ึงสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกู
หนานเหมิน – ชมเจดีย์เงนิเจดีย์ทอง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่าน ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง ชมความงามของแม่น า้หล่ีเจียงที่สวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนบั

พนัท่ีมีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ ผ่านชมให้ท่านพิสจูน์ดงัค ากล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที่
แปลกและสวยงาม มีแม่น า้สวยใสที่สดุในโลก  
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 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน และน าท่านเข้าชมศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยา

บวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีชื่อเสียง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 
 น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน  ตัง้อยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างขึน้ครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุ

โดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสดุหลงัสงครามจีนกับญ่ีปุ่ น และน าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ เจดีย์
เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคู่นี ้เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่
ใหญ่ที่สดุในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกั ถือว่าเป็นจดุชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน จากนัน้อิสระให้ท่านช้อบปิง้ที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะได้พบ
กับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้สินค้า
พืน้เมืองกุ้ยหลินยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลกูพลบัอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099 : 08.40-12.00น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน 

08.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 
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 แวะพกัที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนัน้เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทร์ิน                                   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัที่ 13-17 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 21-25 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 19-23 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัที่ 01-05 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 20-24 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัที่ 04-08 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 19-23 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
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8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 

กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 

ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
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- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 



14 กุ้ยหลิน หยางซัว่ เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


