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ไมลงรานชอป | เขาฝูโปว | เมืองจําลองซง | หยางซ่ัว | ถนนฝร่ัง 

ลองเรือแมน้ําหลีเจียง | วัดเหนินเหยนิ | สวนชวนซาน | พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุยหลิน หยางซ่ัว เขาฝูโปว ไมลงราน 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  ราคาเริ่มตน 16,900.- 

เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุยหลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10) 

วันที่ 2.  เขาฝูโปว-เมืองจําลองซง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี 

วันที่ 3.  กุยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ลองเรือแมน้ําหลีเจียง (คร่ึงสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝร่ัง 

วันท่ี 4.   สวนชวนซาน-ถ้ําเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-เขางวงชาง-ชมเจดียเงิน เจดียทอง (ดานนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-

อิสระชอปปงถนนคนเดิน 

วันที่ 5.  กุยหลิน(สนามบินเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-12.10) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) 

(CZ6100:13.10-18.10) 
10.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ 

สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.10 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน เมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA 

SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100 

 *แวะพักท่ีสนามบินอูซ ูเมืองหนานหนิง พรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากน้ันกลับข้ึนเคร่ืองเดินทาง

ตอสูเมืองกุยหลิน* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใตของประเทศจีน 

ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุยโจว 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเก๋ีย 

และทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบแองกระทะ และเทือกเขา

ขนาดเล็กท่ียาวคดเค้ียวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิงซันและตาเหยาซัน เปนเขตหินปูน

ขาวท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงของประเทศ ดวยเหตุน้ีเองจึงมีถ้ําหินปูนอยูมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

วันท่ี 2 เขาฝูโปว-เมืองจําลองซง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
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นําทานเท่ียวชม เขาฝูโปว ท่ีเขาแหงน้ีมีถ้ําท่ีมีความสวยงามและ นาสนใจอยูหลายแหง ไดแก ถํ้าพระ

พันองค อันเปนท่ีเก็บรวบรวมพระท่ีสรางข้ึนในสมัยราชวงศถังและซง เชิงเขาดานใตมีถ้ําคืนมุก ซึ่งเชื่อ

กันวาเดิมมีมังกรอาศัยอยู และมีไขมุกสองประกายใหความสวางแกถ้ํา จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง

จําลองสมัยซง หรือ ซงเฉิง สถานท่ีทองเท่ียวเปดใหม ซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงในเมือง

หังโจว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 นําทานชม วัดเหนินเหยิน ต้ังอยูใจกลางของเมืองกุยหลินและมีองคเจาแมกวนอิมประดิษฐานอยูใหผู

ท่ีมาเยิอนเมืองกุยหลินไดมาสักการะ ซึ่งวัดเหนินเหยินแหงน้ีมีเร่ืองราวยาวนานเปนศุนยกลางของ

ศาสนาของกุยหลินแผไปท่ัวกวางซีในอดีต จากน้ันนําทานเดินชม ถนนโบราณตงซี เปนสถานท่ีเปด

ใหมในเมืองกุยหลิน ใหทุกทานไดถายรูป สัมผัสกล่ินอายของเมืองโบราณแหงน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

วันท่ี 3 
กุยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง (ครึง่สาย)-หยาง

ซั่ว-ถนนฝรั่ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําทานเดินทางเท่ียวชม ถนนโบราณซิงผิง เปนเมืองโบราณท่ียังมีกล่ินอายของสมัยกอน นอกจากน้ัน

ยังมีสินคาพ้ืนเมืองตางๆ ใหทานไดเลือกชม จากน้ันนําทาน ลองเรือแมน้ําหลีเจียง ชมความงามของ

แมนํ้าหล่ีเจียงท่ีสวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันท่ีมีรูปรางตางๆ กันตาม
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จินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวท่ีวา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาท่ีแปลก 

และสวยงาม มีแมนํ้าสวยใสท่ีสุดในโลก 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา 1,400 ป มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีนี่เปนท่ีโปรดปรานของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ จากนั้นนําทาน อิสระใหทานเดินเลนหรือชอบปง ถนน
ฝรั่งหยงัเหยินเจีย หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม 
ผับ บาร ราน อาหาร และยังมีสินคาพ้ืนเมืองวางขายมากชนิด เชน ผาทอท่ีนํามาทําเปนปลอกหมอน 
ผาพันคอ เส้ือผา กระเปาลายดอกไมหลายขนาด แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัดลาย
เปนรูปเทพเจาจีน ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทานประธาน เหมาเจอตุง อดีต
ผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซ้ือเลือกชม 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมท่ีนาสนใจได 

โชวหลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กํากับการแสดงโดยจางอี้โหมว ซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่า

คืน งานน้ีจางอี้โหมวใชธรรมชาติเปนฉากท้ังสายนํ้า ขุนเขา แลวนําเร่ืองราวของภาพยนตรจีนละครเพลง

สุดคลาสสิคเร่ือง"หลิวซานเจี่ย" หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใสเขาไป เน้ือเร่ือง กลาวถึงหลิวซาน

เจี่ย นางเอกนักสู สาวงามชาวจวงสมัยราชวงศถังท่ีมีพรสวรรคดานการรองเพลง(ชาวจวงชื่นชอบการ

รองเพลงมาก) จนเปนท่ีหมายปองของหนุมๆท่ัวไป แตสุดทายเธอถูกผูมีอิทธิพลบีบบังคับใหแตงงาน

ดวย ทวาหลิวซานเจี่ยก็ไดทําการตอสูกับความอยุติธรรมของผูมีอิทธิพลโดยใชเสียงเพลงรองตอบโต จน

เธอสามารถเอาชนะไดครองคูกับคนรักและไดรับการยกยองใหเปน"วีรสตรีชาวจวง" มาจนถึงทุกวันน้ี 

โดยฉากการแสดงคือแมนํ้าหลีเจียง และ ขุนเขาท่ีเมืองหยางซั่ว สวยงามอลังการ 

*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดท่ีเจาหนาท่ีและชําระเงินกับไกดทองถิ่น* 

วันท่ี 4 

สวนชวนซาน-ถํ้าเขาทะล-ุสวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอรี)่-เขางวงชาง-

ชมเจดียเงิน เจดียทอง (ดานนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-

อิสระชอปปงถนนคนเดิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

 
 นําทานชม สวนชวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณท่ีต้ังอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมนํ้าหลีเจียง 

สวนแหงน้ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่ออีกแหงหน่ึงของเมืองกุยหลิน ภายในสวนประกอบดวยภูเขาขนาด

เล็ก ถ้ําหินปูนธรรมชาติท่ีมีหินงอกหินยอยมากมาย มีตนไมหิน ดอกไมหินท่ีหาดูยาก รวมท้ังหินท่ีมีขน
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งอกท่ีนาท่ึงแกผูพบเห็น นอกจากน้ีภายในถ้ําทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญท่ีถูกบันทึกในกิน

เนสบุค ท่ีไดชื่อวาเปนท่ีสุดในโลกและเปนหน่ึงเดียวในบรรดาถ้ํานับพันในเมืองกุยหลิน และนําทานชม 

ถํ้าเขาทะลุ ซึ่งต้ังอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสง

ระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถ้ําน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถ้ําในตัว

เมืองกุยหลิน นําทานเขาชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เปนสวนสาธารณะท่ีต้ังอยูใจเมืองกุยหลิน 

และอยูใกลเขางวงชาง จากน้ันทานจะไดมองเห็น เขางวงชาง  (จากฝงตรงขามสวนจื่อโจว) ต้ังอยูใจ

กลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมนํ้าหลีเจียงและแมนํ้าถาวฮัวเปนหน่ึงในภูเขาท่ีข้ึนชื่อของกุยหลิน 

ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุยหลิน ริมแมนํ้าหลีเจียง เปนสัญลักษณของเมืองกุยหลิน ท่ีไดชื่อวา

เขางวงชางน้ัน มาจากรูปรางของภูเขาหินท่ีคลายกับงวงของชางท่ีกําลังโนมลงเพ่ือกินนํ้าจากแมนํ้าหลี

เจียงท่ีอยูเบื้องลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 
 นําทาน ชมและถายรูปภายนอกกับเจดียเงินและเจดียทอง เพ่ือเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูน้ี 

เจดียหน่ึงสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูน

เปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

ในเมืองกุยหลิน หลังจากน้ันนําทานชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้ังอยูบริเวณทะเลสาปหยงหู สราง

ข้ึนครังแรกในสมัยราชวงคถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ป ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับ

ญี่ปุน ถายรูปเปนท่ีระลึกและชมตนไทรพันป อิสระใหทานชอบปงท่ี ถนนคนเดิน ทานจะไดพบกับ

สินคามากมาย ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทาแฟชั่น ของท่ีระลึกท่ีตลอดจนสินคาตางๆ หลากหลายชนิด 

ท้ังสินคาพ้ืนเมืองกุยยาแกเจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 
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วันท่ี 5 
กุยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(CZ6099:09.00-12.10) 
เชา รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6099 

 แวะพักท่ีสนามบินอูซ ูเมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบรกิาร : กุยหลิน หยางซ่ัว เขาฝูโปว ไมลงราน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน                                   

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญพัก 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 

 ทานละ 

วันท่ี 26-30 มิ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,900.- 

วันท่ี 07-11 ส.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 

วันท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซา) 
  

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็ค

ขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
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4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 

    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทาง

เจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบี้ยประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
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3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกิน

นํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทาง

การเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการ

ที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร

อื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดย

ขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  
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สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  

 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 

 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ 

อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง

นอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด 

/ ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคาง

อยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 

- เอกสารที่ตองเตรียม   

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยาง

นอย 2 หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน] 

และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 

- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
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**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    

�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)  

......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 

......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล

โดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ........................... 

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 

RELATION.................................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 

RELATION.................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ี

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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