
 

 

รหัสทัวร  B2B1900480 
ทัวรจีน กุยหลิน 5 วัน 4 คืน (CZ) 
ถนนโบราณซิงผิง   ลองเรือแมน้ําหลีเจียง   ชอบปم�งถนนฝร่ังหยงัเหยินเจีย   
โชวหลิวซานเจี่ย   สวนชวนซาน  ถํ้าเขาทะล ุ  สวนจื่อโจว   ชมและถายรูปภายนอก
กับเจดียเงินและเจดียทอง   ประตูโบราณกูหนานเหมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ก รุง เทพฯ (สนามบินสุวรรณ ภูมิ ) – กุ ยหลิน  (สนามบินเหลี่ ยง เจียง ) 

(CZ6100:13.10-18.10) 
10.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
(CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.10 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน เมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดย
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง พรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันกลับขึ้นเคร่ืองเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทาง
ภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศ
ใตติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และ
ทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแอง
กระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเค้ียวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภู
เขาตาหมิงซันและตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่คร่ึงหน่ึงของ
ประเทศ ดวยเหตุน้ีเองจึงมีถํ้าหินปูนอยูมากมาย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเทา 

5 ดาว 
 

วันที่ 2 เขาฝูโปว-เมืองจําลองซง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซ ี
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

นําทานเที่ยวชม เขาฝูโปว ที่เขาแหงน้ีมีถํ้าที่มีความสวยงามและ นาสนใจอยู
หลายแหง ไดแก ถํ้าพระพันองค อันเปนที่เก็บรวบรวมพระที่สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศถังและซง เชิงเขาดานใตมีถํ้าคืนมุก ซึ่งเช่ือกันวาเดิมมีมังกรอาศัยอยู 
และมีไขมุกสองประกายใหความสวางแกถํ้า จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง
จําลองสมัยซง หรือ ซงเฉิง สถานที่ทองเที่ยวเปดใหม ซึ่งมีความสวยงามไมแพ
เมืองจําลองซงในเมืองหังโจว 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม วัดเหนินเหยิน ต้ังอยูใจกลางของเมืองกุยหลินและมีองคเจาแม

กวนอิมประดิษฐานอยูใหผูที่มาเยืิอนเมืองกุยหลินไดมาสักการะ ซึ่งวัดเหนินเห
ยินแหงน้ีมีเร่ืองราวยาวนานเปนศุนยกลางของศาสนาของกุยหลินแผไปทั่วกวาง
ซีในอดีต จากน้ันนําทานเดินชม ถนนโบราณตงซี เปนสถานที่เปดใหมในเมือง
กุยหลิน ใหทุกทานไดถายรูป สัมผัสกลิ่นอายของเมืองโบราณแหงน้ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก     โรงแรม  Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือ

เทียบเทา 5 ดาว 
 

วันที่ 3 กุยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ลองเรือแมน้ําหลีเจียง (คร่ึงสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝร่ัง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําทานเดินทางเที่ยวชม ถนนโบราณซิงผิง เปนเมืองโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของ
สมัยกอน นอกจากน้ันยังมีสินคาพื้นเมืองตางๆ ใหทานไดเลือกชม จากน้ันนํา
ทาน ลองเรือแมน้ําหลีเจียง ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหล
เร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการ
ตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวทีว่า กุยหลินเปนดินแดนแหงขนุเขา
ที่แปลก และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงาม

และมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป มีประชากรประมาณ 300,000 
คน ที่น่ีเปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาวยุโรปทีนิ่ยมขีจ่ักรยานชมธรรมชาติ
บริสุทธิ ์จากน้ันนําทาน อิสระใหทานเดินเลนหรือชอบปم�ง ถนนฝร่ังหยังเหยินเจีย 
หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้ง
โรงแรม ผับ บาร ราน อาหาร และยังมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด เชน ผา
ทอที่นํามาทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ เส้ือผา กระเป�าลายดอกไมหลายขนาด 
แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัดลายเปนรูปเทพเจาจีน 
ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทานประธาน เหมาเจอตุง 
อดีตผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซื้อเลือกชม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก     โรงแรม  Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเทา 5 

ดาว 



 

 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
โชวหลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กํากับการแสดงโดยจางอ้ี
โหมว ซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน งานน้ีจางอ้ีโหมวใชธรรมชาติเปนฉากทั้งสายน้ํา 
ขุนเขา แลวนําเร่ืองราวของภาพยนตรจีนละครเพลงสุดคลาสสิคเร่ือง"หลิวซาน
เจ่ีย" หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใสเขาไป เน้ือเร่ือง กลาวถึงหลิวซาน
เจ่ีย นางเอกนักสู สาวงามชาวจวงสมัยราชวงศถังที่มีพรสวรรคดานการรอง
เพลง(ชาวจวงช่ืนชอบการรองเพลงมาก) จนเปนที่หมายปองของหนุมๆทั่วไป 
แตสุดทายเธอถูกผูมีอิทธิพลบีบบังคับใหแตงงานดวย ทวาหลิวซานเจ่ียก็ไดทํา
การตอสูกับความอยุติธรรมของผูมีอิทธิพลโดยใชเสียงเพลงรองตอบโต จนเธอ
สามารถเอาชนะไดครองคูกับคนรักและไดรับการยกยองใหเปน"วีรสตรีชาวจวง" 
มาจนถึงทุกวันน้ี โดยฉากการแสดงคือแมน้ําหลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซั่ว 
สวยงามอลังการ 
*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการไดที่เจาหนาที่และชําระเงิน
กับไกดทองถิ่น* 
 

วันที่ 4 สวนชวนซาน-ถํ้าเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-เขางวงชาง-ชมเจดีย
เงิน เจดียทอง (ดานนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม สวนชวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ต้ังอยูในเมืองกุยหลินฝم�ง

ตะวันออกของแมน้ําหลีเจียง สวนแหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นช่ืออีกแหงหน่ึง
ของเมืองกุยหลิน ภายในสวนประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถํ้าหินปูนธรรมชาติที่
มีหินงอกหินยอยมากมาย มีตนไมหิน ดอกไมหินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขน
งอกที่นาทึ่งแกผูพบเห็น นอกจากน้ีภายในถํ้าทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญ
ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุค ที่ไดช่ือวาเปนที่สุดในโลกและเปนหน่ึงเดียวในบรรดา
ถํ้านับพันในเมืองกุยหลิน และนําทานชม ถํ้าเขาทะล ุซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขายาว
ประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือน
คริสตัลทําใหถํ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถํ้า
ในตัวเมืองกุยหลิน นําทานเขาชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เปน
สวนสาธารณะที่ต้ังอยูใจเมืองกุยหลิน และอยูใกลเขางวงชาง จากน้ันทานจะได
มองเห็น เขางวงชาง  (จากฝم�งตรงขามสวนจื่อโจว) ต้ังอยูใจกลางเมืองตรง
บริเวณจุดบรรจบของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัวเปนหน่ึงในภูเขาที่ขึ้นช่ือ
ของกุยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุยหลิน ริมแมน้ําหลีเจียง เปน



 

 

 
 
 
 
 
 

สัญลักษณของเมืองกุยหลิน ที่ไดช่ือวาเขางวงชางน้ัน มาจากรูปรางของภูเขาหิน
ที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพื่อกินน้ําจากแมน้ําหลีเจียงที่อยูเบ้ืองลาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทาน ชมและถายรูปภายนอกกับเจดียเงินและเจดียทอง เพื่อเปนสิริมงคล 

เจดียริมทะเลสาบคูน้ี เจดียหน่ึงสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลอืง
ที่ใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี 
วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหน่ึงในเมืองกุย
หลิน หลังจาก น้ันนําทานชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้ังอยูบ ริเวณ
ทะเลสาปหยงหู สรางขึ้นครังแรกในสมยัราชวงคถงั อายุโดยประมาณ 1,300 ป 
ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ�น ถายรูปเปนที่ระลึกและชมตน
ไทรพันป อิสระใหทานชอบปم�งที่ ถนนคนเดิน ทานจะไดพบกับสินคามากมาย ไม
วาจะเปนเส้ือผา รองเทาแฟช่ัน ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคาตางๆ หลากหลาย
ชนิด ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยยาแกเจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับ
อบแหง สมจี๊ด เปนตน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร   
ที่พัก     โรงแรม Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือ

เทียบเทา 5 ดาว 
 

วันที่ 5 กุ ยหลิ น (สนาม บิน เหลี่ ยง เจีย ง ) – ก รุง เทพฯ (สนาม บินสุวรรณ ภู มิ ) 
(CZ6099:09.00-12.10) 

เชา  รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู  ก รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 

 แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 
12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบริการโปรแกรม : Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 15-19 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
วันที่ 25-30 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ

คามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนื
เงินได รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงนิ
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 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 + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 ใบ

เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม รับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)           
  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวซีา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ัง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร 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 ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท 

 
[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 

**สถานทตูจีนมกีารเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยืน่ขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 



 

 

 

โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทีถ่กูตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมกีารโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

 
 


