
 

 

รหัสทัวร B2B1903460 
ทัวรจีน กุยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน (CZ) 
เขาเซียงกง   เขาเหยาซาน   สวนชวนชาน   หยางซั่ว   ถนนฝร่ัง 
ลองเรือแมน้ําหลีเจยีง   โชวดรีมไลคลีเ่จียง   พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง)  
(CZ6100 : 13.00-18.25น.) 

10.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 
ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

13.00 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหลิน เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสาย
การบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินที่ CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง พรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากน้ัน
กลับขึ้นเครื่องเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน* 

เดนิทาง พฤศจกิายน ���� - มีนาคม ���� 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กุย้หลิน (สนามบินเหลี�ยงเจียง) (CZ���� : ��.��-��.��น.) 
วนัที� �.  กุย้หลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้ขึ �นลง) – สวนชวนชาน – ถํ�าเขาทะล ุ– รา้นหยก – โชวด์รีมไลคล์ี�เจียง 
วนัที� �.  สวนจื�อโจว (รวมรถแบตเตอรี�) – ถ่ายรูปคู่เขางวงชา้ง – เขาเซียงกง – หยางซั�ว – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา – ถนนฝรั�ง 
วนัที� �. ล่องเรือแม่นํ�าหลีเจียง (ครึ�งสาย) – กุย้หลิน – รา้นบัวหิมะ – ประตูกูหนานเหมิน – ชมเจดียเ์งินเจดียท์อง – ถนนคนเดิน – 

ตลาดใตด้ิน 
วนัที� �.  กุย้หลิน(สนามบินเหลี�ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ���� : ��.��-��.��น.) 

ราคาเพยีง 13,888.- 



 

 

18.25 น. เดินทางถึง เมืองกุยหลิน ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทาง
ภาคใตของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติด
กับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน 
ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียง
ใตติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแองกระทะ และเทือกเขาขนาด
เล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิงซันและตาเหยาซัน 
เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ ่งหนึ่งของประเทศ ดวยเหตุนี้เองจึงมีถํ้า
หินปูนอยูมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือ

เทียบเทา 5 ดาว 

วันที่ 2 กุยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเชาขึ้นลง) – สวนชวนชาน – ถํ้าเขาทะลุ – 
รานหยก – โชวดรีมไลคลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานเดินทางสู เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยูชานเมืองกุยหลินเพื่อนั่งกระเชา 
ไฟฟ�าขึ้นยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองรอยฟตอากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอด
ป ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุยหลินอันสวยงามยิ่งกลุมเขาบางลูก
แลดูคลายพระพุทธไสยาสนแมนํ้าหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง 
ขนานสองฝم�งแมนํ้าดวยเขาหินปูนสลับซับซอนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการ
ของมนุษย สมกับคํากลาวของคนจีนโบราณท่ีวา ทิวทัศนกุยหลิน งามลํ้าเลิศในปฐพ ี



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม สวนชวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณท่ีตั้งอยูในเมืองกุยหลินฝم�งตะวันออก

ของแมนํ้าหลีเจียง สวนแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแหงหนึ่งของเมืองกุย
หลิน ภายในประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถํ้าหินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินยอย
มากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอก
ออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น นอกจากน้ีภายในถํ้า ทานจะไดพบกับหิน
ซอนขนาดใหญที่ถูกบันทึกในกินเนสบุค ที่ไดชื่อวาเปนที่สุดในโลกและเปนหนึ่งเดียว
ในบรรดาถํ้านับพันในเมืองกุยหลิน 

 
 นําทานชม ถํ้าเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมี

หินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถํ ้านี ้ความแปลกตาและ
สวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถํ้าในตัวเมืองกุยหลิน  
จากน้ันนําทานชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ 
กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียงจากนั้นอิสระชอปปم�ง ใหทาน
ไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตร
สหายกอนกลับ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชมโชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหวาง

บัลเลตกับกายกรรมเขาดวยกัน ผานการเคี่ยวกรําและฝกฝนรูปแบบการแสดงโชว
นับสิบป ประทับใจกับการแสดงที่บอกเลาเร่ืองราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตว
ตางๆ     



 

 

 
ที่พัก โ ร ง แ ร ม   Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel ห รื อ

เทียบเทา 5 ดาว 
 

วันที่ 3 สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี)่ – ถายรูปคูเขางวงชาง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว 
– รานผลิตภัณฑยางพารา – ถนนฝรั่ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเขาชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เปนสวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจเมืองกุย

หลิน และอยูใกลเขางวงชาง 

 
จากนั้นทานจะไดมองเห็น เขางวงชาง (จากฝم�งตรงขามสวนจื่อโจว) ตั้งอยูใจกลาง
เมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมนํ้าหลีเจียงและแมนํ้าถาวฮัวเปนหนึ่งในภูเขาที่ขึ้น
ชื่อของกุยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุยหลิน ริมแมนํ้าหลีเจียง เปน
สัญลักษณของเมืองกุยหลิน ที่ไดชื่อวาเขางวงชางนั้น มาจากรูปรางของภูเขาหินที่
คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพ่ือกินน้ําจากแมน้ําหลีเจียงที่อยูเบื้องลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

 
 ชม เขาเซียงกง  อยูทางทิศตะวันตกของแมนํ้าหลีเจียง หางจากเมือง หยางซั่ว 28 

กิโลเมตร ทานจะไดชมวิวแมนํ้าหลีเจียงจากบนเขานี้ แมนํ้าหลีเจียงถูกลอมรอบดวย
เขาหลายๆลูก  เปนจุดที ่ชมแมนํ ้าหลีเจียงสวยที่สุด ถือวาเปนจุดนิยมของชาง
ถายภาพอีกหน่ึงจุดที่นาสนใจ  
นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแมนํ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและ
มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่น่ี
เปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ 
และนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระใหทานเดินเลนหรือชอบปم�ง ถนนฝรั่ง หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา 

หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร ราน อาหาร และยังมีสินคา
พื้นเมืองวางขายมากชนิด เชน ผาทอที่นํามาทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ เสื้อผา 
กระเป�าลายดอกไมหลายขนาด แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัด
ลายเปนรูปเทพเจาจีน ธรรมชาติ และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคติพจนของทาน
ประธาน เหมาเจอตุง อดีตผูนําจีน ก็มีวางขายใหทานเลือกซื้อเลือกชม 



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
โชวหลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” กํากับการแสดงโดยจางอ้ีโหมว 
ซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน งานน้ีจางอ้ีโหมวใชธรรมชาติเปนฉากทั้งสายน้ํา ขุนเขา 
แลวนําเร่ืองราวของภาพยนตรจีนละครเพลงสุดคลาสสิคเร่ือง"หลิวซานเจี่ย" หรือ 
"เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใสเขาไป เน้ือเร่ือง กลาวถึงหลิวซานเจีย่ นางเอกนักสู 
สาวงามชาวจวงสมัยราชวงศถังที่มีพรสวรรคดานการรองเพลง(ชาวจวงชื่นชอบการ
รองเพลงมาก) จนเปนที่หมายปองของหนุมๆทั่วไป แตสุดทายเธอถูกผูมีอิทธิพลบีบ
บังคบัใหแตงงานดวย ทวาหลิวซานเจี่ยก็ไดทําการตอสูกับความอยตุิธรรมของผูมี
อิทธิพลโดยใชเสียงเพลงรองตอบโต จนเธอสามารถเอาชนะไดครองคูกับคนรกัและ
ไดรับการยกยองใหเปน"วีรสตรีชาวจวง" มาจนถึงทุกวันนี ้โดยฉากการแสดงคือ
แมน้ําหลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซั่ว สวยงามอลังการ 

*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น* 

วันที่ 4 ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) – กุยหลิน – รานบัวหิมะ – ประตูกูหนานเห
มิน – ชมเจดียเงินเจดียทอง – ถนนคนเดนิ – ตลาดใตดิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทาน ลองเรือแมนํ้าหลีเจียง ชมความงามของแมนํ้าหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหล

เรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการตางๆ 
ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก
และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก  



 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน และนําทานเขาชมศูนยนวดเทา (ยาบัว

หิมะ) เป�าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและ
ฟงพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูบริเวณทะเลสาปหยงหู สรางขึ้นครัง

แรกในสมัยราชวงคถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ป ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลัง
สงครามจีนกับญี่ปุ�น และนําทานชมและถายรูปภายนอกกับ เจดียเงินและเจดียทอง 
เพื่อเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูนี้ เจดียหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปน
เจดียทองเหลืองที่ใหญที ่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน รอบๆ 
ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหง
หนึ่งในเมืองกุยหลิน จากนั้นอิสระใหทานชอบปم�งที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใตดิน 
ทานจะไดพบกับสินคามากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทาแฟชั่น ของที่ระลึกที่
ตลอดจนสินคาตางๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยหลินยาแกเจ็บคอ ผลไม
กุยหลินตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 กุยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ6099 : 
08.40-12.00น.) 

เชา รับประทานอาหารเชา (SET BOX) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุยหลิน 

08.40 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เท่ียวบินที่ CZ6099 

 แวะพักที่สนามบินอูซู เมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางตอสูกรุงเทพฯ 
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
อัตราคาบริการ : กุยหลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน                                  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 13-17 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วันที่ 21-25 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วันที่ 19-23 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วันที่ 01-05 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วันที่ 20-24 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วันที่ 04-08 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วันที่ 19-23 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 

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

  
 
 
 



 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
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

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
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 ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - 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, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

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 ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน 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 จายเพ่ิม  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  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน 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 ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส 

เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     
 ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 
 
 
 
 
 


