
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901245 
ทัวรจีน กุยหลิน หยางซั่ว ป�าหอมหมื่นลี้ 6 วัน 5 คืน (CZ) 
กุยหลิน   หลงเซิ่น   นาขั้นบันไดหลงจี ๋   ถํ้าเงิน   ลองเรือแมน้ําหลีเจียง 
หยางซั่ว   เขาเหยาซาน   สวนจื่อโจว   ประตูโบราณกูหนานเหมิน    
สวนเจ็ดดาว   เมอืงจําลองซง    ตึกเซียวเหยา    ถนนโบราณตงซ ี
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 07-12 มิ.ย. 62 21,900.- 
วันที่ 21-26 มิ.ย. 62 21,900.- 
วันที่ 18-23 ก.ค. 62  21,900.- 
วันที่ 16-21 ส.ค. 62 20,900.- 
วันที่ 30 ส.ค.-04 ก.ย. 62 21,900.- 
วันที่ 12-17 ก.ย. 62 22,900.- 
วันที่ 13-18 ก.ย. 62 22,900.- 
วันที่ 18-23 ต.ค. 62 23,900.- 
วันที่ 25-30 ต.ค. 62 23,900.- 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น  
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 



 

 
 

 

 เสนทางการเดินทาง 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุ ง เทพฯ  (สนามบิ นสุ วรรณ ภู มิ ) – กุ ยหลิ น 
(สนามบินเหล่ียงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10)  ✈ � 

Guilin Hongfeng 
Jincheng hotel 

หรือเทียบเทาระดับ 5 
ดาว 

2 กุยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุยหลิน � � � 

Guilin Hongfeng 
Jincheng hotel 

หรือเทียบเทาระดับ 5 
ดาว 

3 กุยหลิน-ถํ้าเงิน-ลองเรือแมน้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย)-
หยางซั่ว-ถนนฝร่ัง � � � 

Yangshuo New 
West Street 

Hotel หรือเทียบเทา 
4 ดาว 

4 
หยางซั่ว-กุยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเชา)-
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถายรูปคูเขางวงชาง-
ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระชอปปم�งถนนคน
เดิน-ชมเจดียเงินเจดียทอง (ดานนอก) 

� � � 
Sheraton Guilin 

Hotel หรือเทียบเทา 
5 ดาว 

5 สวนเจ็ดดาว-เมืองจําลองซง-ตึกเซียวเหยา-ถนน
โบราณตงซ ี � � � 

Sheraton Guilin 
Hotel หรือเทียบเทา 

5 ดาว 
6 กุ ยหลิ น (สน ามบิ น เหลี่ ย ง เจี ย ง ) – กรุ ง เทพ ฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-12.10) ✈    

โปรแกรมการเดินทาง 

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

10.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ป ระ เทศ  ชั้ น  4  ป ระตู  9  เค าน เตอร  U สายการบิ น  CHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ



 

 
 

และอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.10 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน เมืองทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวาง
สี  โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ ยวบินที่  
CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง พรอมทําพิธีการตรวจคนเขา
เมืองจากน้ันกลับขึ้นเครื่องเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี 
มณฑลทางภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 
ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย
โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับ
กวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใตติดกับ
ประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแองกระทะ และเทือกเขา
ขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิง
ซันและตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหน่ึงของ
ประเทศ ดวยเหตุน้ีเองจึงมีถํ้าหินปูนอยูมากมาย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรือเทียบเทา

ระดับ 5 ดาว 
วันที่ 2 กุยหลิน-หลงเซ่ิน-นาขั้นบันไดหลงจี-๋กุยหลิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

นําทุกทานเดินทางสู  อําเภอหลงเซิ่น  เมืองที่ อุดมสมบูรณ ดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป�าไม แรธาตุ เปนเมืองน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงแหง
หน่ึง อีกทั้งยังเปนศูนยรวมวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชนเผา
เยา นําทานชม นาขั้นบันไดหลงจี ๋หรือสันหลังมังกร นาขั้นบันไดที่แลดู
เหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยูในทิศตะวันออกเฉียงใตของ
อําเภอหลงจี๋ แถบหมูบานเหอผิง เน่ืองจากบริเวณน้ันไมมีพื้นที่ราบ 
ชาวบานจึงทํานาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไลตั้งแตตีนเขาจนถึง
ยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดกนหอย สวนภูเขาสูงก็ดูเหมือน
เจดีย แตละขั้นแตละช้ัน สลับซอนเรียงกันสูงขึ้นเร่ือยๆ ชางอัศจรรยยิ่ง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑล
กวางซี  มณ ฑลทางภาคใตของประเทศจีน  ซึ่ งมีพื้ นที่ ป ระมาณ 
240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติดกับมณฑลหยุนหนัน ทาง
เหนือติดกับกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทาง
ตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และทาง
ตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแอง
กระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ 
ไดแก ภูเขาตาหมิงซันและตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุม
พื้นท่ีครึ่งหน่ึงของประเทศ ดวยเหตุน้ีเองจึงมีถํ้าหินปูนอยูมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก     โ ร ง แ ร ม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel ห รื อ

เทยีบเทาระดับ 5 ดาว 
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

โชวดรีมไลคลี่เจียง (โชวที่เมืองกุยหลิน) เปนการแสดง ที่มีการ
ผสมผสานระหวางบัลเลยและกายกรรมอยางลงตัว แมน้ําหลีเจียงถูก
นํามาเปนตัวเช่ือมเพื่อเลาเร่ือง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยูกับสายน้ํา 
เชน ภูเขา ตนไม สัตวตางๆ แมลง หรือแมกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยูใตลําน้ํา
หลีเจียง 
[ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่
และชําระเงินกับไกดทองถิ่น] 

วันที่ 3 กุยหลิน-ถํ้าเงิน-ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนน
ฝรั่ง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   

 

นําทานเขาชม ถํ้าเงิน เปนถํ้าที่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินยอยและมาน
หิน มีน้ําตกและสายน้ําใสไหลเวียนเขาสูภายในถํ้า ที่ น่ีทานจะไดชม
ปราสาทพระจันทรและเงาสะทอนในน้ําเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเปน
สถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได ภายในปราสาททานจะไดพบเสาซึ่งสูง
เดนเปนสงา รมที่ประดับดวยไขมุกอันลํ้าคา หินคริสตัลสะทอนแสง



 

 
 

ระยิบระยับซึ่งเปนที่มาของช่ือของถํ้าเงิน 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

นําทาน ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงที่
สวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ 
กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่วา กุย
หลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดใน
โลก และทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มี
ทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป มีประชากร
ประมาณ 300,000 คน ที่น่ีเปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาว
ยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ ์

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระใหทานเดินเลนหรือชอบปم�ง ถนนฝรั่ง หรือถนนคนเดินขนาบขาง

ดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร 
ราน อาหาร และยังมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด เชน ผาทอที่นํามา
ทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ เสื้อผา กระเป�าลายดอกไมหลายขนาด 
แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัดลายเปนรูปเทพเจาจีน 
ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทานประธาน เหมา
เจอตุง อดีตผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซื้อเลือกชม 

ที่พัก     โ ร ง แ ร ม  Yangshuo New West Street Hotel ห รื อ
เทียบเทา 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
โชวหลิวซานเจ่ีย หรือ “Impression Liu Sanjie” (โชวที่เมืองหยาง
ซั่ว) กํากับการแสดงโดยจางอ้ีโหมว ซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน งานน้ีจาง
อ้ีโหมวใชธรรมชาติเปนฉากทั้งสายน้ํา ขุนเขา แลวนําเร่ืองราวของ
ภาพยนตรจีนละครเพลงสุดคลาสสิคเร่ือง"หลิวซานเจีย่" หรือ "เพลงรัก
ชาวเรือ" มาดัดแปลงใสเขาไป เน้ือเร่ือง กลาวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอก
นักสู สาวงามชาวจวงสมัยราชวงศถงัที่มีพรสวรรคดานการรองเพลง
(ชาวจวงชื่นชอบการรองเพลงมาก) จนเปนที่หมายปองของหนุมๆท่ัวไป 



 

 
 

แตสุดทายเธอถูกผูมีอิทธิพลบีบบังคับใหแตงงานดวย ทวาหลิวซานเจี่ย
ก็ไดทําการตอสูกับความอยุติธรรมของผูมีอิทธพิลโดยใชเสียงเพลงรอง
ตอบโต จนเธอสามารถเอาชนะไดครองคูกบัคนรักและไดรับการยกยอง
ใหเปน"วีรสตรีชาวจวง" มาจนถึงทุกวันน้ี โดยฉากการแสดงคือแมน้ําหลี
เจียง และ ขุนเขาท่ีเมืองหยางซั่ว สวยงามอลงัการ 
[ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่
และชําระเงินกับไกดทองถิ่น] 

วันที่ 4 
หยางซั่ว-กุยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเชา)-สวนจื่อโจว (รวมรถ
แบตเตอรี่)-ถายรูปคูเขางวงชาง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-
อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน-ชมเจดียเงินเจดียทอง (ดานนอก) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

นําทานเดินทางสู  เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยูชานเมืองกุยหลินเพื่อ
น่ังกระเชา ไฟฟ�าขึ้นยอดเขาความสูงประมาณหน่ึงพันสองรอยฟต
อากาศที่น้ีจะหนาวเย็นตลอดป ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ัวเมือง
กุยหลินอันสวยงามยิ่งกลุมเขาบางลูกแลดูคลายพระพุทธไสยาสน
แมน้ําหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง ขนานสองฝم�ง
แมน้ําดวยเขาหินปูนสลับซับซอนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของ
มนุษย สมกับคํากลาวของคนจีนโบราณท่ีวา ทิวทัศนกุยหลิน งามล้ําเลิศ
ในปฐพี และนําทานเขาชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่ ) เปน
สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจเมืองกุยหลิน และอยูใกลเขางวงชาง จากน้ัน
ทานจะไดมองเห็น เขางวงชาง (จากฝم�งตรงขามสวนจื่อโจว) ตั้งอยูใจ
กลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัวเปน
หน่ึงในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุย
หลิน ริมแมน้ําหลีเจียง เปนสัญลักษณของเมืองกุยหลิน ที่ไดชื่อวาเขา
งวงชางน้ัน มาจากรูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนม
ลงเพ่ือกินน้ําจากแมน้ําหลีเจียงที่อยูเบ้ืองลาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  



 

 
 

 

นําทานชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูบริเวณทะเลสาปหยงหู 
สรางขึ้นครังแรกในสมัยราชวงคถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ป ไดรับ
การปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ�น ถายรูปเปนที่ระลึกและชม
ตนไทรพันป  จากน้ันอิสระใหทานชอบปم�งที่ ถนนคนเดิน ทานจะไดพบ
กับสินคามากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทาแฟชั่น ของที่ระลึกที่
ตลอดจนสินคาตางๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยหลินยาแก
เจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน  และ
นําทานชมและถายรูป ภายนอกกับ เจดียเงินและเจดียทอง เพ่ือเปนสิริ
มงคล เจดียริมทะเลสาบคูน้ี เจดียหน่ึงสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปน
เจดียทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่
สวยงามอีกแหงหน่ึงในเมืองกุยหลิน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร   
ที่พัก     โรงแรม Sheraton Guilin Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

(สําหรับกรุปเดือน 7-8) 
        โรงแรม Lijiang Waterfall Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 
(สําหรับกรุปเดือน 9-10) 

วันที่ 5 สวนเจ็ดดาว-เมืองจําลองซง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซ ี
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 นําทานชม สวนเจ็ดดาว อุทยานทามกลางหุบเขาเขียวขจี สวนเจ็ดดาว
เปนสาธารณะที่ใหญที่สุดในเมืองกุยหลินตั้งอยูทางดานตะวันออกของ
แมน้ําหลีเจียง ภายในอุทยานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูก
ที่เรียงกันเหมือนกลุมดาวหมีใหญ มีสถาปตยกรรมจีนโบราณตั้งเรียง
รายใหทานไดผอนคลายอารมณ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจําลอง
สมัยซง หรือ ซงเฉิง สถานที่ทองเที่ยวเปดใหม ซึ่งมีความสวยงามไม
แพเมืองจําลองซงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ ที่
สวยงาม 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทานชม ตึกเซียวเหยา ตึกน้ีตั้งอยูในเมืองกุยหลิน ซึ่งเปนตึกที่สูง
ตระหงาและงดงามมาก มองลงไปจากตัวตึกทานจะไดเห็นทิวทัศนของ
เทือกเขาและแมน้ําที่สวยงามของเมืองกุยหลิน ตอนกลางคืนที่ตึกน้ี
ยังคงเปดไฟสวยงามใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม จากน้ันนําทานเดินชม 
ถนนโบราณตงซี เปนสถานที่เปดใหมในเมืองกุยหลิน ใหทุกทานได
ถายรูป สัมผัสกลิ่นอายของเมืองโบราณแหงน้ี 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร   
ที่พัก     โรงแรม Sheraton Guilin Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว 

(สําหรับกรุปเดือน 7-8) 
โรงแรม Lijiang Waterfall Hotel หรือเทียบเทา 5 ดาว (สําหรับ
กรุปเดือน 9-10) 

วันที่ 6 กุยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099:09.00-12.10) 

เชา  รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เท่ียวบินที่ CZ6099 

 แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 
12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 



 

 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม : กุยหลิน หยางซั่ว ป�าหอมหม่ืนลี้ 6 วัน 5 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 07-12 มิ.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 21-26 มิ.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 18-23 ก.ค. 62  21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 16-21 ส.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วันที่ 30 ส.ค.-04 ก.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 
วันที่ 12-17 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 
วันที่ 13-18 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 
วันที่ 18-23 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 15,900.- 
วันที่ 25-30 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 15,900.- 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร 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
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ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 คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารทีไ่มไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 
 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่หบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- 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**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  



 

 
 

 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่
มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

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



 

 
 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ
ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรอืรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 



 

 
 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจนี เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 
 
 
 
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวซีาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ 
 
 
 
 
 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจนี กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


