
 

 

รหัสทัวร GQH1901512 
ทัวรจีน กุยหลิน หยางซั่ว เขาลางซาน 6 วัน 5 คืน (MU) 
ไมลงรานชอป |อุทยานเขาลางซาน | ยอดเขาพริก | หยางซั่ว | เจดียเงินเจดีทอง
ถนนฝร่ัง | ลองแพไมไผแมน้ําหลีเจียง | เขาเซียงกง | โชวดรีมไลคลี่เจียง 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 กร ุงเทพฯ (สนามบินส ุวรรณภูมิ) – ก ุ ยหลิน (สนามบินเหล ี่ยงเจ ียง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 
ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดย
มีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.10 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน เมืองทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดยสาย
การบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินที ่CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง พรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากน้ัน
กลับขึ้นเครื่องเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทาง
ภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต
ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ
หูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี ๋ย และทาง
ตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแองกระทะ และ
เทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิงซัน
และตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ดวยเหตุ
น้ีเองจึงมีถํ้าหินปูนอยูมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Sanjia International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 

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

18.10) 
วันที่ 2.  กุยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาลางซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจาย (รวมกระเชา) 
วันที่ 3.  ยอดเขาพริก-ผานชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝร่ัง 
วันที่ 4.   ลองแพไมไผแมน้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุยหลิน-เขาเซียงกง-โชวดรีมไลคลี่เจียง 
วันที่ 5.  สวนชวนซาน+ถํ้าเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดียเงินเจดียทอง-อิสระชอปปم�งตลาดใตดิน 
วันที่ 6.   กุยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099:09.00-

12.10) 
 



 

 

วันที่ 2 กุยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาลางซาน-จุดชมวิวปาเจ่ียวจาย (รวม
กระเชา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองซินหนิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
  นําทานเท่ียวชม อุทยานเขาลางซาน เปนหน่ึงอุทยานธรณี แบบภูเขาหินทรายอัน

เปนเอกลักษณของจีน  ในตอนใตของเทือกเขาลางซานเชื่อมตอกับอุทยานป�าหิน 
กุยหลิน และในตอนเหนือติดกับอุทยานจางเจียเจี้ย มีอาณาเขตครอบคลุม 108 
ตาราง กิโลเมตร มีคุณสมบัติเปนแหลงทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงได มีจุดชมวิวกวา 60 
แหง ทามกลางแหลงทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุด เชน ชองสวรรคเทียนยี่, ยอดเขา
พริก, ถํ้าจื่อเซีย, หุบเขาปาเจี่ยว , ป�าจักรพรรดิ สวิน , และบอนํ้าโบราณ จากน้ัน
นําทานเดินทางไปยัง จุดชมวิวปาเจี่ยวจาย หรือเขาแปดเหลี่ยมเปนจุดชมวิวที่นา
ดึงดูด เมื่อหมอกลงจะนาตื่นตาตื่นใจที่สุด จะเห็นหุบเขา เปรียบเสมือนปลาวาฬ 
ทามกลางทะเลหมอกสุดลูกหูล ูกตา ยอดที ่ส ูงที ่ส ุด อยู ที่  818 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล และยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกทางธรรมชาติ UNESCO 
และของประเทศจีนอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Danxia Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ยอดเขาพริก-ผานชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาพริก หรือเรียกกันในนาม ยอดเขาเทียนไข และอ่ืนๆ อีก

มากมาย มีความสูง 180 เมตร เปนหนึ่งในแลนดมารคของเทือกเขาลางซาน 
จากนั้นนําทาน ผานชมเขาอูฐ ทานจะไดชมวิวของภูเขาที่มีลักษณะเหมือนหลังอูฐ
ติดกับยอดเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองหยางซั่ว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

เล็กริมแมนํ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 
ป มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาว
ยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ ์

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปم�ง ถนนฝรั่ง หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา 

หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร ราน อาหาร และยังมี
สินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด เชน ผาทอที่นํามาทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ 
เส้ือผา กระเป�าลายดอกไมหลายขนาด แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน 
ตวัดลายเปนรูปเทพเจาจีน ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทาน
ประธาน เหมาเจอตุง อดีตผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซื้อเลือกชม 

ที่พัก โรงแรม Yangshuo Xinfuan Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 



 

 

วันที่ 4 ลองแพไมไผแมนํ้าหลเีจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุยหลิน-เขาเซียงกง-โชวด
รีมไลคลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทาน ลองแพไมไผแมนํ้าหลีเจียง ชมความงามของแมนํ้าหลี่เจียงที่สวยงามใส 

ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการ
ตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาท่ี
แปลก และสวยงาม มีแมนํ้าสวยใสที่สุดในโลก และทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว 
เมืองเล็กริมแมนํ ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 
1,400 ป มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที ่น ี ่ เป นที ่ โปรดปรานของ
นักทองเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทาง
ภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต
ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ
หูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และทาง
ตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแองกระทะ และ
เทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิงซัน
และตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ดวยเหตุ
น้ีเองจึงมีถํ้าหินปูนอยูมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานเที่ยวชม เขาเซียงกง อยูทางทิศตะวันตกของแมนํ้าหลีเจียง หางจากเมือง 

หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ทานจะไดชมวิวแมนํ้าหลีเจียงจากบนเขาน้ี แมนํ้าหลีเจียง
ถูกลอมรอบดวยเขาหลายๆลูก  เปนจุดที่ชมแมนํ้าหลีเจียงสวยที่สุด ถือวาเปนจุด
นิยมของชางถายภาพอีกหน่ึงจุดที่นาสนใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

 นําทานชม โชวดรีมไลคลี่เจียง การแสดงที่ผสมผสานระหวางบัลเลตกับกายกรรม
เขาดวยกัน ผานการเคี่ยวกรําและฝกฝนรูปแบบการแสดงโชวนับสิบป ประทับใจ
กับการแสดงที่บอกเลาเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตวตางๆ เชนผีเสื้อ
,นกยูง และเร่ืองราว 

ที่พัก โรงแรม Sanjia International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

วันที่ 5 สวนชวนซาน+ถํ้าเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดียเงินเจดียทอง-อิสระชอปปم�งตลาด
ใตดิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานสู สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายวา สวนเขาทะลุ ตั้งอยูชานเมืองทางใต

ของเมืองกุยหลิน มีพ้ืนที ่2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณน้ีประกอบดวยภูเขา
และแมนํ ้าซึ ่งมีความสวยงามมาก ตั ้งอยู คนละฝากกับเขางวงชาง จึงสามารถ
มองเห็นเขางวงชางไดจากที่น่ี นําทานชม ถํ้าเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขายาว
ประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัล
ทําให ถํ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถํ้าในตัวเมือง
กุยหลิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานชมและถายรูปภายนอกกับ เจดียเงินและเจดียทอง เพ่ือเปนสิริมงคล เจดีย

ริมทะเลสาบคูน้ี เจดียหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองที่ใหญ
ที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิว
ทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหนึ่งในเมืองกุยหลิน 



 

 

จากนั้นอิสระใหทานชอบปم�งที่ ถนนคนเดินตลาดใตดิน ทานจะไดพบกับสินคา
มากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทาแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคาตางๆ 
หลากหลายชนิด ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยหลินยาแกเจ็บคอ ผลไมกุยหลินตางๆ อาทิ 
ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Sanjia International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
วันที่ 6 ก ุ ยหลิน(สนามบินเหล ี่ยงเจ ียง) – กร ุงเทพฯ (สนามบินส ุวรรณภูมิ) 

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

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน 
09.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เท่ียวบินที ่CZ6099 
 แวะพักที่สนามบินอูซ ูเมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ                                    

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 02-07 ส.ค. 
62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.

- 
วันที่ 27 ก.ย.-02 
ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 
วันที่ 17-22 ต.ค. 
62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

  

 



 

 

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

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

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, 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.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที ่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**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**  
 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, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ 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 ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

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

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  

 

 

  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

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  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


