
 

 

 
 

 

 

 

 



วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – เมอืงกุย้หลนิ 

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA 
SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ดําเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 

13.10 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ6100 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งการเดนิทาง)  
**เครือ่งบนิจะแวะพกัทีเ่มอืงหนานหนงิ เพือ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากน ัน้กลบัขึน้

เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ** 
18.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยู่ในเขต

ปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาหนิปนูรูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 
27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหวา่งสองฝากฝ่ังแม่น้ําหลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการ

ทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ้ํา แม่น้ํา ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยู่
มาก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กุย้หลนิ – เขาเหยาซาน (รวมน ัง่กระเชา้) – รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี – สวนฉวนซาน – ถํา้ทะลุ ชม

โชว ์MIRAGE GUILIN SHOW     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเหยาซาน นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาเพือ่ชมทศันยีภาพทีส่วยงามของเมอืงกุย้หลนิ 

เขาเหยาซานเป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืงกุย้หลนิ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วมาตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จวและถัง รวมถงึ
ยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้เหยาฮ่องเต ้จงึไดต้ัง้ชือ่วา่ภูเขาเหยาซาน บรเิวณโดยรอบจะมตีน้นกแขกเตา้ออกดอก

ในฤดใูบไมร้่วงและหมิะขาวโพลนในฤดหูนาว ทําใหเ้กดิทศันยีภาพสวยงามยิง่นัก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้น
นวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุ

ใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

นําทา่นชม สวนฉวนซาน ซึง่เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวนัออกของแมน้ํ่าหลเีจยีง สวน
แหง่นีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถ้ําหนิปนู

ธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่นไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิทีห่าดยูาก รวมทัง้หนิทีม่ขีนงอก
ออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ้ํา ทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถ่กูบนัทกึใน

กนิเนสบุ๊ค ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ้ํานับพันในเมอืงกุย้หลนิ นําทา่นชม ถํา้ทะลุ 

ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยับเหมอืนครสิตลัทํา
ใหถ้ํ้านีค้วามแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดับ 3 ของถ้ําในตวัเมอืงกุย้หลนิ  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! เผอืกครสิตลั 
พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 นําทา่นชมโชว ์ MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสดุอลงัการทีล่ําสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ย
นักแสดงมอือาชพีมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ทีน่ั่ง ทีช่ ือ่วา่ Lijiang Theatre ทา่นจะไดรั้บชมการแสดง

สดุประทบัใจกับเพลงหลวิซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตรั์กชาวเรอื ทีไ่ดนํ้าดนตรมีาปรุงแตง่ใหม่ใหเ้ขา้กับยคุสมัย มี

เรือ่งราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผา่ตา่งๆ บัลเลย่ ์กายกรรม และจบชดุการแสดงดว้ยชดุมอเตอรไ์ซดไ์ต่
ลกูโลกสดุหวาดเสยีว  

 



วนัทีส่าม รา้นผลติภณัฑย์างพารา – หลงเซนิ – นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋– หมูบ่า้นชาวจว้ง – กุย้หลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหลงเซนิ เมอืงทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิอกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วม

วัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเยา้ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงกุย้หลนิ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋นาขัน้บันได ทีแ่ลดูเหมือนกับมังกรเลือ้ยรอบเนินเขา ตัง้อยู่ในทศิตะวันออก

เฉียงใตข้องอําเภอหลงจี๋ แถบหมู่บา้นเหอผงิ เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีพื้นทีร่าบ ชาวบา้นจงึทํานาบนภูเขาใน

ลักษณะขัน้บันได โดยไล่ตัง้แต่ตนีเขาจนถงึยอดเขา เนินเขาเตีย้ก็ดูเหมือนกับขดกน้หอย ส่วนภูเขาสูงก็ดู
เหมอืนเจดยี ์แตล่ะขัน้สลับซอ้นเรยีงกันสงูขึน้เรือ่ยๆ ระหวา่งทางเดนิทา่นจะไดช้มวถิชีวีติความเป็นอยู่ชาวเผ่า

ทอ้งถิน่ของ หมูบ่า้นชาวจว้ง โดยปัจจบุนัชาวจว้งจะเปิดรา้นของขายทีร่ะลกึ อาหารทอ้งถิน่ เสือ้ผา้ ตลอดสอง
ขา้งทาง   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เขางวงชา้ง (รวมน ัง่รถกลอ์ฟ) – เขาเซยีงกง – เมอืงหยางซ ัว่ – ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (OPTIONAL 

TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทกุทา่นชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ เขางวงชา้งตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบ
ของแม่น้ําหลีเจียงและแมน้ํ่าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เขางวงชา้งนัน้ มาจาก

รูปร่างของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกับงวงของชา้งทีกํ่าลังโนม้ลงเพื่อกนิน้ําจากแม่น้ําหลีเจียงที่อยู่ เบือ้งลา่ง ให ้
ทา่นไดถ้า่ยรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสองฝ่ังแมน้ํ่าหลเีจยีง 



 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กๆรมิแม่น้ําหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็น

เมอืงท่องเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมคีํากล่าวว่า “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในจนี หยางซั่วก็เป็นที่
สวยทีส่ดุในกุย้หลนิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เขาเซยีงกง  ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของแมน้ํ่าหลเีจยีง หา่งจากเมอืงหยางซั่28 กโิลเมตร 
นําทา่นชมววิแมน้ํ่าหลเีจยีงจากบนเขานี ้ถา้อากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม เป็นทีน่ยิมของ

นักถา่ยภาพ  

 
จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซ ัว่ ถนนแหง่นีน้อกจากของซือ้ของขายทีม่มีากมายละลาน
ตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอร่อยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ทัง้ไกย่่าง ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไป

จนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพับ บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ทําใหถ้นนฝร่ังแหง่นีด้คูกึคักเป็นพเิศษในยามคํา่คนื  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! ปลาแชเ่บยีร ์
พกัที ่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 : OPTiONAL TOUR หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการชมโชว ์ IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ
สอบถามกับไกดท์อ้งถิน่ได ้ ราคาตัว๋เขา้ชมรวมรถรับ-สง่ เริม่ตน้ที ่ 350 หยวน/ทา่น (ราคาขึน้อยู่กบัประเภทที่

น่ัง) การแสดงชดุ Impression Liu Sanjie กํากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จัดแสดงในทกุๆ คํา่คนื แสดงวนั

ละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคอืแมน้ํ่าหลเีจยีง และ ขนุเขาทีเ่มอืงหยางซัว่ สวยงามอลงัการ เวลาในการโชว์
ประมาณหนึง่ชัว่โมงเศษ พรอ้มแสงสเีสยีงตระการตา กบันักแสดงนับพันชวีติ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  ลอ่งแพแมนํ่า้หลเีจยีง(ครึง่สาย) – รา้นผา้ไหม – หยางซ ัว่ - กุย้หลนิ – ศาลาเซยีวเหยา  

                   ชอ้ปป้ิงถนนโบราณตงซ ี- ชมเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งแพแมนํ่า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแมน้ํ่าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา 

ใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรูปร่างตา่งๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพิสูจน์ดังคํากล่าวที่ว่า  กุย้

หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน้ํ่าสวยใสทีส่ดุในโลก 
นําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์ ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจากโรงงาน

คุณภาพในทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย  
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ กุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

นําทา่นชม ศาลาเซยีวเหยา ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าหลเีจยีง เป็นศาลาโบราณหนึง่ในสีแ่หง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี สรา้ง

ขึน้ในสมัยราชวงคถ์ัง มอีายยุาวนานถงึ 1,000 ปี 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนโบราณตงซ ี หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัวา่ ซอยตงซ ีซึง่มอีายุ 

ประมาณ 300 กวา่ปี ถกูสรา้งข ้นึในสมยัราชวงคห์มงิ-ชงิ เป็นยา่นทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แตใ่น 
อดตีเจา้ของธรุกจิและเศรษฐตีา่งๆก็อาศยัอยูใ่นย่านนี้ โดยในปัจจุบนัถกูพัฒนากลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว มรีา้น

คา้ขายของพืน้เมอืง รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึอยูม่ากมาย 

นําท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพื่อเป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยี์หนึ่งสรา้ง
ดว้ยทองเหลอืง ถือว่าเป็นเจดยี์ทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ส่วนอกีเจดยี์สรา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ 

ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถือว่าเป็นจุดชมววิที่สวยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 



 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิกุย้หลนิ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง 

08.40 น. นําทุกท่านเหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่
CZ6099 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งการเดนิทาง)  

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
************************************** 

 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น 
เด็ก 

อายไุมเ่กนิ18ปี 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

22 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

05 – 10 กนัยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

19 – 24 กนัยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

11 – 16 ตลุาคม 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / 

ทา่น / รา้น 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการ 

ออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก. ทา่นละ 1 ใบ          

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !! 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใน

การทําวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. ทา่นตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. ทา่นตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบ
ภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทาง

ในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีข่อยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง ท่านจะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่

บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื ทา่นจะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่าง

ใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 



หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื
เงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีท่า่นมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่

ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรียมของใช่สว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่ตอ้งการ

รักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจํากัด
จํานวน  

4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
**************************************** 

 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ ปี 18 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับตํารวจตรวจ

คนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

สําหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 

9.ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 

18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์


