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ไมลงรานชอป | เขาฝูโปว | เมืองจําลองซง | หยางซ่ัว | ถนนฝร่ัง 

ลองเรือแมน้ําหลีเจียง | วัดเหนินเหยนิ|สวนชวนซาน | พักโรงแรมระดับ4และ 5 ดาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

กุยหลิน หยางซั่ว เขาฝูโปว ไมลงราน 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม2562 

ราคาเริ่มตน16,900.- 
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 

วันที่ 4. สวนชวนซาน – ถ้ําเขาทะลุ – สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) – เขางวงชาง – ชมเจดียเงินเจดียทอง (ดานนอก) – ประตูโบราณกูหนานเห

มิน-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. คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอรU สายการบินCHINA 

SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ 

สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.10 น. ออกเดินทางสูเมืองกุยหลินเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลกวางสีโดยสายการบินCHINA SOUTHERN 

AIRLINES เที่ยวบินท่ีCZ6100 

 *แวะพักท่ีสนามบินอูซูเมืองหนานหนิงพรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากน้ันกลับข้ึนเคร่ืองเดินทางตอสูเมืองกุย

หลิน* 

18.10 น. เดินทางถึงเมืองกุยหลินซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซีมณฑลทางภาคใตของประเทศจีนซึ่งมีพ้ืนท่ี

ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตรทางทิศใตติดกับมณฑลหยุนหนันทางเหนือติดกับกุยโจวทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดกับหูหนันทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตงทางใตติดกับอาวตังเก๋ียและทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศ

เวียดนามลักษณะพ้ืนที่เปนที่ราบแองกระทะและเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเค้ียวติดตอกันเทือกเขาสําคัญไดแกภูเขา

ตาหมิงซันและตาเหยาซันเปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงของประเทศดวยเหตุนี้เองจึงมีถ้ําหินปูนอยู

มากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 

ที่พัก โรงแรมGuilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

วันท่ี 2 เขาฝูโปว – เมืองจําลองซง – วัดเหนินเหยิน – ถนนโบราณตงซ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 
นําทานเที่ยวชม เขาฝูโปว ที่เขาแหงนี้มีถ้ําที่มีความสวยงามและ นาสนใจอยูหลายแหง ไดแก ถ้ําพระพันองค อันเปนที่

เก็บรวบรวมพระท่ีสรางข้ึนในสมัยราชวงศถังและซง เชิงเขาดานใตมีถํ้าคืนมุก ซึ่งเชื่อกันวาเดิมมีมังกรอาศัยอยู และมี
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ไขมุกสองประกายใหความสวางแกถ้ําจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจําลองสมัยซงหรือ ซงเฉิง สถานท่ีทองเท่ียวเปด

ใหม ซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงในเมืองหังโจว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 
 นําทานชม วัดเหนินเหยิน ต้ังอยูใจกลางของเมืองกุยหลินและมีองคเจาแมกวนอิมประดิษฐานอยูใหผูที่มาเยิอนเมือง

กุยหลินไดมาสักการะ ซึ่งวัดเหนินเหยินแหงนี้มีเร่ืองราวยาวนานเปนศุนยกลางของศาสนาของกุยหลินแผไปทั่วกวางซี

ในอดีตจากนั้นนําทานเดินชม ถนนโบราณตงซี เปนสถานท่ีเปดใหมในเมืองกุยหลิน ใหทุกทานไดถายรูป สัมผัสกล่ิน

อายของเมืองโบราณแหงน้ี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Guilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

วันท่ี 3 
กุยหลิน – ถนนโบราณซิงผิง – ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) – 

หยางซั่ว – ถนนฝรั่ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทานเดินทางเท่ียวชม ถนนโบราณซิงผิง เปนเมืองโบราณท่ียังมีกล่ินอายของสมัยกอน นอกจากน้ันยังมีสินคา

พ้ืนเมืองตางๆ ใหทานไดเลือกชม จากนั้นนําทาน ลองเรือแมน้ําหลีเจียง ชมความงามของแมนํ้าหล่ีเจียงท่ีสวยงามใส 

ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํา

กลาวที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป มีประชากร
ประมาณ 300,000 คน ที่นี่เปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์จากนั้นนําทาน อิสระให
ทานเดินเลนหรือชอบปง ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ 
บาร ราน อาหาร และยงัมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด เชน ผาทอที่นํามาทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ เส้ือผา กระเปาลายดอกไมหลาย
ขนาด แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัดลายเปนรูปเทพเจาจีน ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทาน
ประธาน เหมาเจอตุง อดีตผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซ้ือเลือกชม 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรมYangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมท่ีนาสนใจได 

โชวหลิวซานเจ่ีย หรือ“Impression Liu Sanjie” กํากับการแสดงโดยจางอี้โหมวซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน งานน้ีจางอี้

โหมวใชธรรมชาติเปนฉากท้ังสายนํ้าขุนเขาแลวนําเร่ืองราวของภาพยนตรจีนละครเพลงสุดคลาสสิคเร่ือง"หลิวซานเจี่ย" 

หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใสเขาไปเนื้อเร่ืองกลาวถึงหลิวซานเจี่ยนางเอกนักสูสาวงามชาวจวงสมัยราชวงศถังท่ี
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มีพรสวรรคดานการรองเพลง(ชาวจวงชื่นชอบการรองเพลงมาก) จนเปนที่หมายปองของหนุมๆทั่วไปแตสุดทายเธอถูกผู

มีอิทธิพลบีบบังคับใหแตงงานดวยทวาหลิวซานเจี่ยก็ไดทําการตอสูกับความอยุติธรรมของผูมีอิทธิพลโดยใชเสียงเพลง

รองตอบโตจนเธอสามารถเอาชนะไดครองคูกับคนรักและไดรับการยกยองใหเปน"วีรสตรีชาวจวง" มาจนถึงทุกวันน้ีโดย

ฉากการแสดงคือแมน้ําหลีเจียงและขุนเขาท่ีเมืองหยางซั่วสวยงามอลังการ 

*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับไกดทองถิ่น* 

วันท่ี 4 

สวนชวนซาน – ถํ้าเขาทะลุ – สวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอรี่) – เขา

งวงชาง – ชมเจดียเงินเจดียทอง (ดานนอก) – ประตูโบราณกูหนาน

เหมิน-อิสระชอปปงถนนคนเดิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 

 
 นําทานชม สวนชวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ต้ังอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมน้ําหลีเจียง สวนแหงนี้เปน

แหลงทองเที่ยวท่ีข้ึนชื่ออีกแหงหนึ่งของเมืองกุยหลิน ภายในสวนประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ําหินปูนธรรมชาติที่มีหิน

งอกหินยอยมากมาย มีตนไมหิน ดอกไมหินที่หาดูยาก รวมทั้งหินท่ีมีขนงอกท่ีนาท่ึงแกผูพบเห็น นอกจากน้ีภายในถ้ํา

ทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญท่ีถูกบันทึกในกินเนสบุค ท่ีไดชื่อวาเปนท่ีสุดในโลกและเปนหน่ึงเดียวในบรรดาถ้ํา

นับพันในเมืองกุยหลิน และนําทานชม ถ้ําเขาทะลุ ซึ่งต้ังอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหิน

ยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถ้ํานี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถ้ําในตัว

เมืองกุยหลิน นําทานเขาชม สวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เปนสวนสาธารณะที่ต้ังอยูใจเมืองกุยหลิน และอยูใกลเขา

งวงชาง จากน้ันทานจะไดมองเห็น เขางวงชาง (จากฝงตรงขามสวนจื่อโจว) ต้ังอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบ

ของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัวเปนหนึ่งในภูเขาที่ข้ึนชื่อของกุยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุยหลิน ริม

แมน้ําหลีเจียง เปนสัญลักษณของเมืองกุยหลิน ท่ีไดชื่อวาเขางวงชางน้ัน มาจากรูปรางของภูเขาหินท่ีคลายกับงวงของ

ชางท่ีกําลังโนมลงเพ่ือกินนํ้าจากแมนํ้าหลีเจียงท่ีอยูเบ้ืองลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
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 นําทาน ชมและถายรูปภายนอกกับเจดียเงินและเจดียทอง เพ่ือเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูน้ี เจดียหน่ึงสราง

ดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบ

อากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึงในเมืองกุยหลินหลังจากน้ันนําทานชม 

ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้ังอยูบริเวณทะเลสาปหยงหู สรางข้ึนครังแรกในสมัยราชวงคถัง อายุโดยประมาณ 

1,300 ป ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุน ถายรูปเปนที่ระลึกและชมตนไทรพันปอิสระใหทานชอบปงที่ 

ถนนคนเดิน ทานจะไดพบกับสินคามากมาย ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทาแฟชั่น ของท่ีระลึกท่ีตลอดจนสินคาตางๆ 

หลากหลายชนิด ทั้งสินคาพ้ืนเมืองกุยยาแกเจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรมGuilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

วันท่ี5 
กุยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

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

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินท่ีCZ6099 

 แวะพักท่ีสนามบินอูซูเมืองหนานหนิงจากนั้นเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 

12.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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 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.- 
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ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอกีครั้ง 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความ

ถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

 4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 

 4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

  4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดนิทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 

3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน (ไมรวมวีซา) 
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4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200หยวน /ทาน/ทริป 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทาง

การเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 
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3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบ

คาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา
ต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนนั้น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน  

สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  

 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
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 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวี

ซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนา
เต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน] 

10 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนยีไมสามารถขอวซีาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 

ประกาศเนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.................................................................SURNAME...........................................
.................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา   

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................................................................................
......................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถอื
...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย

................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถอื
...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................ 
ตําแหนงงาน

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

...... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย
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................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถอื
...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
..................   
 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

1. (MISS /MRS / MR) 

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

NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 

** กรุณากรอกขอมลูตามความเปนจริง 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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