
  

                       
ชมวิวแม่นํ้าหลีเจยีง #เขาเซียงกง 

ล่องแพชมทิวทศันขุ์นเขานอ้ยใหญ่ที่สวยงาม #แม่นํ้าหลเีจยีง 

ชมสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลิน #เขางวงชา้ง 

สุดพิเศษ!! เก็บสตรอวเ์บอรร์ี ฟร ีท่านละ 5 ลกู 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักก่ิง #สุก้ีเห็ด #ปลาตุน๋เบียร ์#เผือกอบนํ้าผ้ึง 
 

ตารางการเดินทาง 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ พกัที่ 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ)-กุย้หลิน 

(CZ6100 : 13.00-18.45) 
X   

VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถ่ิน 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
สวนฉวนซาน-ถํ้าเขาทะลุ-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)- 

เขาเหยาซาน(นัง่กระเชา้)-รา้นผา้ไหม-โชวม์ิราจ    
VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถ่ิน 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
รา้นหมอนยางพารา-สวนสตรอวเ์บอรรี์-หยางซัว่- 

ล่องแพแม่น้ําหลีเจียง(คร่ึงสาย)-ถนนฝรัง่    
XIN FU AN HOTEL  

4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

4 

หยางซัว่-เขาเซียงกง-กุย้หลิน-เขางวงชา้ง- 

รา้นหยก-ตลาดใตดิ้น-ชมเจดียเ์งินและเจดียท์อง

(ไมร่วมค่าขึ้ นเจดีย)์ 
   

VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถ่ิน 

หรือระดบัเทียบเท่า 

5 กุย้หลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.35-12.00)   
X  

 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัที่ 12-16 ธนัวาคม 2562        ราคา   12,899.- 
วนัที่ 08-12 มกราคม 2562        ราคา   11,899.- 
วนัที่ 13-17 กุมภาพนัธ ์2562       ราคา   11,899.- 
วนัที่ 19-23 กุมภาพนัธ ์2562       ราคา   11,899.- 
วนัที่ 26-30 มีนาคม 2562        ราคา   12,899.- 
หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัทาํการ) ท่านละ 1,800 บาท 

 เด็กอายตุั้งแต ่2-18 ปี เก็บคา่ทวัรเ์พิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 ไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 2,000 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชาํระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 

 
 



  

วนัแรก  กรุงเทพฯ-กุย้หลิน 

10.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หน้าท่ี

คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

13.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกุย้หลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลบัข้ึนเครื่อง

เพ่ือเดินทางตอ่สู่ สนามบินกุย้หลิน ** 

18.45 น.      เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุย้หลิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่  VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถิ่น หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง  สวนฉวนซาน-ถํ้าเขาทะลุ-รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-เขาเหยาซาน(นัง่กระเชา้)- 

          รา้นผา้ไหม-โชวมิ์ราจ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 

นําท่านชม สวนฉวนซาน เป็นสวนจีนโบราณตั้งอยู่ในเมืองกุย้หลินฝั่งตะวนัออกของแม่น้ําหลี

เจียงภายในถํ้า ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ท่ีถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นท่ีสุด

ในโลกและเป็นหน่ึงเดียวในบรรดาถํ้า นับพนัในเมืองกุย้หลิน นําท่านชม ถํ้าเขาทะลุ ซ่ึงตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีแสงระยิบระยบัเหมือน

คริสตัลทําใหถ้ํ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลําดับ 3 ของถํ้าในตัวเมืองกุย้

หลิน นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อน

คลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั 

หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดั

ต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักก่ิง 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ นัง่กระเชา้ ขึ้ นสู่ เขาเหยาซาน ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงอยู่ชานเมืองกุย้หลิน ท่าน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพทัว่เมืองกุย้หลินอนัสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธ

ไสยาสน์แม่น้ําหล่ีเจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝั่งแม่น้ําดว้ยเขา

หินปูนสลับซับซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย ์สมกับคํากล่าวของคนจีน

โบราณท่ีว่า ทิวทัศน์กุย้หลิน งามลํ้าเลิศในปฐพี นําท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นช่ือของ

ประเทศของจีนใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เผือกอบนํ้าผ้ึง 

นําท่านชม โชวมิ์ราจ ประทับใจกบัเพลงหลิวซานเจ่ีย ในภาพยนตร์ มนตร์กัชาวเรือ ท่ีนํามา

ทาํดนตรีใหมใ่หเ้ขา้กบัยุคสมยั พร้ิวไหวกบับลัเลยก์ายกรรม ลํ้าสมยัดว้ยเทคนิค  

***โปรดทราบ!! ในกรณีที่โชวมิ์ราจหยุดทาํการแสดง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงใหลู้กคา้ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG แทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้และไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น *** 

พกัที่  VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถิ่น หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม  รา้นหมอนยางพารา-สวนสตรอวเ์บอรร์ี-หยางซัว่-ล่องแพแม่นํ้าหลีเจยีง(ครึ่งสาย)- 

          ถนนฝรัง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



  

  นําท่านเดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพชนิด

ต่างๆ จากน้ันนําท่านชม สวนสตรอวเ์บอรร์ี ของเกษตรกรชาวจีน ใหท่้านชม, ชิม และเก็บ

ผลไมส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัท่านเอง (สามารถเก็บไดค้นละ 5 ลกู) 

  ***โปรดทราบ!! หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย มีผลทาํใหท้างสวนผลไมป้ระกาศปิด

ไม่ใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้่านทราบ 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซัว่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลิน เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพ นับว่าเป็นสวรรคบ์นดินท่ี

มีช่ือเสียงท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้หลิน นําท่าน ล่องเรือแพไมไ้ผ่ชมแม่นํ้าหลี

เจยีง ไดช่ื้อวา่เป็นแมน้ํ่าท่ีมีทศันียภาพสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน กล่าวคือสองฟากฝัง่จะเรียงราย

และเล่ือมลํ้าสลบัซับซอ้นกนัไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ท่ีมีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จน

ก่อใหเ้กิดภาพจินตนาการขึ้ นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ําหลี

เจียงรวมกบัเหล่าทิวเขา ยงัเป็นแรงดลใจใหเ้กิดภาพวาดทิวทศัน์ อนัสวยงามจากนักจิตรกรเอก  

ท่ีมีช่ือเสียงของจีนอีกดว้ย (1 แพ นัง่ได ้4 คน ใชเ้วลาล่องไป-กลบัโดยประมาณ 30-45 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนฝรัง่ ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร ์รา้นอาหาร 

และยงัมีสินคา้พ้ืนเมืองวางขายมากชนิด อิสระใหท้่านเดินเล่น หรือ ชอ้บป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• โชวแ์ม่นํ้าที่มีช่ือเสียงของเมืองหยางซัว่ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็นการแสดงท่ี

บอกเล่านิทานพ้ืนเมืองชาวจว้ง เก่ียวกบัหญิงสาวท่ีลุกขึ้ นนําชาวนาต่อตา้นเจา้ของท่ีดิน พรอ้ม

กับการโชวธ์รรมชาติอันงดงามของเมือง โดยใชท้อ้งน้ําเป็นพ้ืนเวที และหุบเขาเป็นฉากหลัง

สวยงาม การแสดงชุดน้ีกาํกบัการแสดงโดย “จางอวี้ โหมว” ผูก้าํกบัหนังช่ือดังท่ีมีผลงานระดับ

โลก ผลงานชุดน้ีจึงไดผ้สานความงามธรรมชาติและวิถีแห่งมนุษยไ์วอ้ย่างด่ืมดํา่แสงไฟและแสง

จันทร์ เสียงเพลงและเสียงพล้ิวไหวของไผ่ออ้ ขุนเขาริมน้ําและเคร่ืองประกอบฉากทันสมัย 

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายพ้ืนบา้นและงานดีไซน์ 

**ติดตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน** 

พกัที่  XIN FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่ หยางซัว่-เขาเซียงกง-กุย้หลิน-เขางวงชา้ง-รา้นหยก-ตลาดใตด้ิน-ชมเจดียเ์งินและเจดีย์

ทอง(ไม่รวมค่าข้ึนเจดีย)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 



  

นําท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท่้านชมวิวแม่น้ําหลี

เจียงจากบนเขาน้ี ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนัก

ถ่ายภาพยิ่งนัก จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! ปลาตุน๋เบียร ์

บ่าย  นําท่านชม รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (10) เมนูพิเศษ !! สุก้ีเห็ด 

  จากน้ันนําท่านชมวิวกุย้หลินยามคํา่คืนริมทะเลสาบหรงซานหู ซ่ึงบริเวณน้ีเมื่อ 900 ปีก่อนเคย

เป็นคูเมือง แต่ไดร้ับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสรา้งเจดียค์ู่หน่ึงขึ้ นกลางทะเลสาบ 

เจดียค์ู่น้ันเรียกว่า เจดียเ์งินและเจดียท์อง (ไม่ไดข้ึ้นบนตวัเจดีย)์ เจดียอ์งค์หน่ึงสรา้งดว้ย

ทองเหลือง ซ่ึงถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์รา้งดว้ยปนู ระหว่าง 2 

เจดียม์ีอุโมงคเ์ช่ือมถึงกนั 

พกัที่  VIENNA HOTEL 5 ดาวทอ้งถิ่น หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ กุย้หลิน-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

08.35 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)เที่ยวบินที่ CZ6099 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 ขนาดของกรุป๊ไซด ์จาํนวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



  

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ), รา้นผา้ไหม, รา้นหมอนยางพารา, รา้นหยก 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น

จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเด่ียว

(จา่ยเพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 12-16 ธนัวาคม 2562  12,899 15,899 4,000 7,899 

วนัที่ 08-12 มกราคม 2562  11,899 14,899 4,000 7,899 

วนัที่ 13-17 กุมภาพนัธ ์2562  11,899 14,899 4,000 7,899 



  

วนัที่ 19-23 กุมภาพนัธ ์2562  11,899 14,899 4,000 7,899 

วนัที่ 26-30 มีนาคม 2562  12,899 15,899 4,000 7,899 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  

2. โรงแรมท่ีพกั 5 ดาวทอ้งถ่ินและ 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงราคาทัวรน้ี์ เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 17 ต.ค. 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

**คาํแนะนาํ : กระเป๋าเดินทางควรเป็นกระเป๋าใบใหญ่ลอ้ลากเน่ืองจากว่ามีนัง่รถไฟความเร็วสูง ท่านจะได้

สะดวกสบายในการเดินทาง** 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครงในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวั

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 2,000 บาท/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร ์400 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วนัทาํการ) ท่านละ 1,800 บาท 

6. ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (ด่วน 2 วนัทาํการ) ท่านละ 2,925 บาท 

เง่ือนไขการสาํรองที่นัง่และการชาํระค่าบริการ 

 กรุณาชาํระทั้งหมดเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่   



  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีทาํการจอง) 

(กรณีไมช่าํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯ แบบเต็ม และเห็นชดัเจน หลงัจากการชาํระเงิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ ไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (วีซ่าเด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   



  

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ทาํงานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้



  

 นํารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 

 นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


