
 

 

รหัสทัวร ZET1902980 
ทัวรจีน กุยหลิน หยางซั่ว เขางวงชาง [เลสโกนางพญาเปลี่ยนสี]  
5 วัน 4 คืน (CZ) 
เมืองกุยหลิน สวนชวนซาน ถํ้าทะลุ น้ําตกกูตง ชมโชว Mirage Guilin Show เขางวงชาง  
รานยาบัวหิมะ เมืองหยางซั่ว เขาเซียงกง ลองแพแมน้ําหลีเจียง เจดียเงินและเจดียทอง  
ตลาดใตดิน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุยหลินเหล่ียงเจียง - เมืองกุยหลิน  
 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  

เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) 
ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบรกิารชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอม
ทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบนิ 

13.00 น. บินลัดฟ�าสู เมืองจางเจียเจ้ีย โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China 
Southern Airlines) เท่ียวบินที ่CZ6100  

 
หมายเหตุ: เท่ียวบินที่ CZ6100 จะตองทําการแวะพักที่เมืองหนานหนิง 
(ใชระยะเวลาโดยประมาณ 1  ช่ัวโมง) นําทุกทานผานกระบวนการตรวจคน
เขาเมือง หลังจากน้ันนําทุกทานข้ึนเครื่องเพ่ือเดินทางตอไปยังเมืองกุยหลิน 

 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินกุยหลินเหลี่ยงเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจนี (เวลาที่

ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน 
(Guilin) ต้ังอยูในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตของประเทศจีน มีภูมปิระเทศท่ี
เต็มไปดวยภูเขาหินปูนรูปรางแปลกตามากมายกวา 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขา
ที่อยูระหวางสองฝากฝم�งแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม จนไดช่ือวาเปนไฮไลทของการ
ทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ทั้งทิวเขา ถํ้า แมน้ํา ช่ือกุยหลิน แปลวาป�าตนอบเชย 
เพราะแถบน้ีมีตนอบเชยอยูมาก และจะสงกลิ่นหอมในชวงฤดูใบไมรวง จนชาวจีนยก
ยองใหเปน "เมืองสวรรคบนพิภพ" 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1) 
 นําทานเขาสูท่ีพัก... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว 

หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองกุยหลิน - สวนชวนซาน - ถํ้าทะลุ - รานหยก - น้ําตกกูตุง (ชมตนเมเปم�ล
เปล่ียนสี) - ชมโชว Mirage Guilin Show 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2)  
 นําทุกทานเดินทางสู สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เปนสวนจีนโบราณที่

ต้ังอยูในเมืองกุยหลินฝم�งตะวันออกของแมน้ําหลีเจียง สวนแหงน้ีเปนแหลงทองเท่ียวที่
ข้ึนช่ืออีกแหงหน่ึงของเมืองกุยหลิน ภายในประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถํ้าหินปูน
ธรรมชาติที่มีหินงอกหินยอยมากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหินที่หาดู
ยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น นอกจากน้ี
ภายในถํ้าทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญท่ีถูกบันทึกในกินเนสบุค ท่ีไดช่ือวาเปน
ท่ีสุดในโลกและเปนหน่ึงเดียวในบรรดาถํ้านับพันในเมืองกุยหลิน  นําทานชม ถํ้าทะล ุ
(Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซ่ึงตัง้อยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 
เมตร ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถํ้าน้ีความ
แปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถํ้าในตัวเมืองกุยหลิน  
 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดับที่นิยมกนัอยางแพรหลาย

ตามความเชื่อของคนชาวจีนซ่ึงมีมาต้ังแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับ
การใสเคร่ืองประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมี
อํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยงัชวยสรางสมดุล
ใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถงึการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีก
ดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู น้ําตกกูตง (Gudong Waterfall) ต้ังอยูทางตอนใต
ของเมืองโบราณตาซูในเขตหลิงฉวน หางจากเมืองกุยหลินประมาณ 25 กิโลเมตร 
โดยน้ําตกกูตงมรีะดับช้ันยอย 13 ช้ัน มีน้ําตลอดปไมเคยแหง และอีกทั้งยังมีน้ําท่ีใส



 

 

สะอาดสุดๆ ภายในบริเวณโดยรอบของน้ําตกมีบรรยากาศท่ีรมรืน่ เหมาะสําหรับ
การออกกําลังกาย การพักผอนหยอนใจ เพราะเน่ืองจากทีน้ํ่าตกกูตงเต็มไปดวย
ตนไมสูงใหญ มีระดับออกซิเจนสูงเปนผลดีตอสุขภาพปอดและระบบหายใจ  

ในชวงฤดูใบไมรวง หรือในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป ตนเมเปم�ล
ในเขตน้ําตกกูตงจะเปลี่ยนสีเปนสีเหลือง สีสม สีแดง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในป
น้ันๆ  

 

 
 

นําทานชม โชว Mirage Guilin Show การแสดงสุดอลังการท่ีลําสมัยดวยเทคนิค
พิเศษ พรอมไปดวยนักแสดงมืออาชีพมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่น่ัง ที่
ชื่อวา Lijiang Theatre ทานจะไดรับชมการแสดงสุดประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย
ในภาพยนตรมนตรักชาวเรือ ที่ไดนําดนตรีมาปรุงแตงใหมใหเขากับยุคสมัย มีเร่ืองราว
ของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ บัลเลย กายกรรม และจบชุดการแสดง
ดวยชุดมอเตอรไซดไตลูกโลกสุดหวาดเสียว  

 
ในกรณีท่ีไมสามารถชมโชว Mirage Guilin Show อันเน่ืองมาจากโชวปด

ปรับปรงุ หรืออ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรม นําทุกทาน “ชมโชว 



 

 

Dream Like Lijiang Show” การแสดงที่ผสมผสานระหวางบัลเลยกับกายกรรม
เขาดวยกัน ผานการเค่ียวกรําและฝกฝนรูปแบบการแสดงโชวนับสิบป ประทับใจกบั
การแสดงท่ีบอกเลาเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตวตางๆ เชน ผีเส้ือ 
นกยูง และเร่ืองราว 
   

 
 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู เผือกคริสตัล (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เขางวงชาง (ราคาทัวรน้ีรวมน่ังรถกอลฟ) - รานบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซีย

งกง - ชอปปم�งถนนฝร่ังเมืองหยางซัว 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 

นําทุกทานไปยัง เขางวงชาง (Elephant Trunk Hill) ถือวาเปนสัญลักษณของ
เมืองกุยหลิน ต้ังอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําหลีเจียงและ
แมน้ําถาวฮัวเปนหน่ึงในภูเขาท่ีขึ้นช่ือของกุยหลิน ที่ไดชื่อวาเขางวงชางน้ันมาจาก
รูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพ่ือกินน้ําจากแมน้ําหลี



 

 

เจียงที่อยูเบ้ืองลาง นําทานน่ังรถกอลฟเพ่ือไปยังจุดชมววิเขางวงชาง นําทุกทานเก็บ
ภาพความประทับใจกบัเขางวงชาง และเท่ียวชมวิวแมน้ําหลีเจียง 

 

 
  

นําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการ
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุก
บานมาแตโบราณ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหยางซ่ัว (Yangshou) เมืองเล็กๆ 
ริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป 
ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน หางออกไปประมาณ 65 กิโลเมตร 
เปนเมืองทองเท่ียวที่มีทิวทัศนสวยงาม จนมคํีากลาววา “หากกุยหลินเปนเมืองที่สวย
ท่ีสุดในจีน หยางซั่วก็เปนที่สวยท่ีสุดในกุยหลิน”  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
นําทานเดินทางสู เขาเซียงกง (Xiang Gong Shan) ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของ
แมน้ําหลีเจียง หางจากเมืองหยางซ่ัว 28 กโิลเมตร นําทานไปยังจุดชมวิวแมน้ําหลี
เจียงแบบ 360 องศา จากบนเขาน้ี หากในวนัท่ีทองฟ�า หรืออากาศแจมใสทุกทาน
จะสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม จึงทําใหท่ีแหงน้ีเปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยว 
และคนที่รักการถายภาพ 
 

 



 

 

 
 

จากน้ันใหอิสระทานเท่ียวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (Yangshuo West Street) 
ถนนแหงน้ีนอกจากของซื้อของขายท่ีมีมากมายละลานตาแลว ไฮไลทอีกอยางหน่ึง
คือของอรอยหลากหลายท่ีมีใหเลือกเดินชิม ท้ังไกยาง ไสกรอกยาง ขนมหวาน ไป
จนถึงเครื่องด่ืมนานาชนิด รวมถึงพับ บาร 2 ขางทาง ท่ียิ่งทําใหถนนฝร่ังแหงน้ีดู
คึกคกัเปนพิเศษในยามค่ําคืน  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู ปลาแชเบียร (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... Xi Jie Kou Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี ลองแพแมน้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย) - เมืองกุยหลิน - รานผลิตภัณฑยางพารา - เจดีย
เงินและเจดียทอง - ชอปปم�งถนนคนเดิน หรือตลาดใตดิน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 
 นําทาน ลองแพแมน้ําหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝم�งของแมน้ําหลีเจียงท่ีสวยงาม ลัด

เลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันท่ีมีรูปรางตางกัน ตามจินตนาการตางๆของผู
ผานชม ใหทานไดพิสูจนดังคํากลาวที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก
และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก  

 



 

 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองกุยหลิน (Guilin) ต้ังอยูในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต

ของประเทศจีน มีภมูิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาหินปูนรูปรางแปลกตามากมายกวา 
27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาท่ีอยูระหวางสองฝากฝم�งแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม จน
ไดช่ือวาเปนไฮไลทของการทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ท้ังทิวเขา ถํา้ แมน้ํา ช่ือกุย
หลิน แปลวาป�าตนอบเชย เพราะแถบน้ีมีตนอบเชยอยูมาก และจะสงกล่ินหอม
ในชวงฤดูใบไมรวง จนชาวจีนยกยองใหเปน "เมืองสวรรคบนพิภพ" 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
 นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทาน

ไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพตางๆท่ีผลิตจากยางพารา นํา
ทานชมและเก็บภาพความประทับใจกับ เจดียเงินและเจดียทอง (Moon and Sun 
Pagoda) เพื่อเปนสิริมงคล เจดียรมิทะเลสาบคูน้ี เจดียหน่ึงสรางดวยทองเหลือง 
ถือวาเปนเจดียทองเหลืองท่ีใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามอีก
แหงหน่ึงในเมืองกุยหลิน  

 



 

 

 
  

จากน้ันนําทานอิสระชอบปم�งที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใตดิน อิสระชอบปم�ง
ตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมสินคาตางๆ หลากหลายชนิด อทิเชน 
เส้ือผา รองเทา กระเป�าแฟช่ัน ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคาพ้ืนเมืองกุยหลิน ยาแก
เจ็บคอ ผลไมตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจ๊ีด เปนตน   

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู หมูสามช้ันอบเผือก 
(10) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดับ 5 ดาว 
หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา สนามบินกุยหลินเหล่ียงเจียง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (11) 
08.40 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูม ิโดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China 

Southern Airlines) เท่ียวบินที่ CZ6099 
  

หมายเหตุ: เท่ียวบินที่ CZ6099 จะตองทําการแวะพักท่ีเมืองหนานหนิง 
(ใชระยะเวลาโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง)หลังจากน้ันนําทุกทานข้ึนเครือ่งเพ่ือ
เดินทางตอไปยังสนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 



 

 

 
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

************************************************************* 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครัง้

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบริการ ** 
 
อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

06 – 10 พฤศจิกายน 2562 11,999 14,999 3,999 5,999 
14 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 3,999 5,999 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 15,999 3,999 5,999 
04 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 5,999 
18 – 22 ธันวาคท 2562 12,999 15,999 3,999 5,999 
25 – 29 ธันวาคม 2562 12,999 15,999 3,999 5,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/

ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 

บาท ** 
 



 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรฐับาล 
ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือ
หรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัใดๆ ท้ังสิ้น และถา
หากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัว
ออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน
เปนจํานวนเงิน 700หยวน/ทาน/ราน 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   



 

 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนื
เงินคาบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ี
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. เทาน้ัน (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

3. แจงระบุรายละเอียด ประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 3 ปที่ผานมา 

 



 

 

3.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพ่ือการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช



 

 

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชาํระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 

 
   
 
 

 


