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Impression Guilin NO SHOP 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 
 เรมิตน้เพยีง 17,900.- 
 
 

 พักโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเมอืงกุย้หลนิ  
 เทยีวเต็มอมิ...ไมล่งรา้นชอ้ป 
 ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณทขีนึชอืของเมอืงกุย้หลนิ 
 ชม เขาฝูโปว ซงึไดร้วบรวมพระทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศถ์ังและซง่ 
 ลอ่งเรอืแมนํ่าหลเีจยีง ชมทวิทศัน์ทสีวยงาม 
 อสิระชอ้ปปิงใจกลางเมอืงหยางซวั ณ ถนนฝรงั 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี18-22 ก.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี15-19 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี29 ส.ค.-02 ก.ย.61 17,900.- 

วนัท ี19-23 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัท ี10-14 ต.ค. 61 18,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่เดยีว ทา่นละ 1,500 แลว้ 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั 
 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 
 กรงุเทพฯ เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ    
 

✈ 

 

Guilin Hongfeng 
Jingcheng International 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

2 เขาฝโูปว-เมอืงจําลองซง่-วดัเหนนิเหยนิ-ถนนโบราณตงซ ี 🍽 🍽 🍽 Guilin Hongfeng 
Jingcheng International 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 กุย้หลนิ-หยางซวั-เมอืงโบราณซงิผงิ-ลอ่งเรอืแมนํ่าหลเีจยีง (ครงึสาย)-
ถนนฝรัง 

🍽 🍽 🍽 Yangshuo West Street 
Entrance Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
สวนชวนซาน-ถําเขาทะล-ุสวนจอืโจว-เขางวงชา้ง (รวมรถแบตเตอร)ี-
ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง (ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระช ้
อปปิงถนนคนเดนิ 

🍽 🍽 🍽 Guilin Hongfeng 
Jingcheng International 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 กุย้หลนิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ 
10.30 น. คณะพรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ี 
โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ6100 
*แวะพักทสีนามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มทําพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนันกลับขนึเครอืงเดนิทางตอ่สู่
เมอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซงึเป็นหนงึในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซงึ
มพีนืทปีระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอา่วตังเกยี และทาง
ตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลักษณะพนืทเีป็นทรีาบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทยีาวคด
เคยีวตดิตอ่กนั เทอืกเขาสําคัญ ไดแ้ก ่ภเูขาตา้หมงิซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวทคีรอบคลุมพนืที
ครงึหนงึของประเทศ ดว้ยเหตนุเีองจงึมถํีาหนิปนูอยูม่ากมาย นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ โรงแรมทพีกั 
ทพีกั  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
วนัท ี2 เขาฝโูปว-เมอืงจําลองซง่-วดัเหนนิเหยนิ-ถนนโบราณตงซ ี
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
 นําท่านเทยีวชม เขาฝูโปว ทเีขาแห่งนีมถํีาทมีคีวามสวยงามและ น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก่ ถําพระพัน
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องค ์อนัเป็นทเีก็บรวบรวมพระทสีรา้งขนึในสมยัราชวงศถั์งและซง่ เชงิเขาดา้นใตม้ถํีาคนืมกุ ซงึเชอืกนัวา่เดมิ
มมีงักรอาศัยอยู ่และมไีขม่กุสอ่งประกายใหค้วามสวา่งแกถํ่า จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจําลองสมยัซ่ง 
หรอื ซง่เฉงิ สถานททีอ่งเทยีวเปิดใหม ่ซงึมคีวามสวยงามไมแ่พเ้มอืงจําลองซง่ในเมอืงหังโจว ชมการแสดง
วัฒนธรรมตา่งๆ ทสีวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซงึเป็นหนงึในวถิชีวีติของชาวบา้นทอีาศัยอยู่
รมิฝังแมนํ่าหลเีจยีงมาชา้นาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชม วดัเหนนิเหยนิ ตังอยูใ่จกลางของเมอืงกุย้หลนิและมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิประดษิฐานอยูใ่หผู้ท้มีา

เยิอืนเมอืงกุย้หลนิไดม้าสกัการะ ซงึวัดเหนนิเหยนิแหง่นมีเีรอืงราวยาวนานเป็นศุนยก์ลางของศาสนาของกุย้
หลนิแผไ่ปทัวกวางซใีนอดตี จากนันนําท่านเดนิชม ถนนโบราณตงซ ีเป็นสถานทเีปิดใหมใ่นเมอืงกุย้หลนิ 
ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปู สมัผสักลนิอายของเมอืงโบราณแหง่น ี

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
ทพีกั  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
วนัท ี3 กุย้หลนิ-หยางซวั-เมอืงโบราณซงิผงิ-ลอ่งเรอืแมนํ่าหลเีจยีง (ครงึสาย)-ถนนฝรงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหยางซวั เมอืงเล็กรมิแมนํ่าหลเีจยีงทมีทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

กว่า 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทนีีเป็นทีโปรดปรานของนักท่องเทยีวชาวยุโรปทนีิยมขี
จักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิหลังจากนันนําทา่นเดนิทางเทยีวชม เมอืงโบราณซงิผงิ เป็นเมอืงโบราณทยีงั
มกีลนิอายของสมยักอ่น นอกจากนันยงัมสีนิคา้พนืเมอืงต่างๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืแมนํ่าหลเีจยีง ชมความงามของแมนํ่าหลเีจยีงทสีวยงามใส ไหลเรอืยเลาะไปตามขนุเขา

ใหญน่อ้ยนับพันทมีรีปูรา่งตา่งๆ กนัตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูนด์ังคํากลา่วทวีา่ กุย้หลนิ
เป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทแีปลก และสวยงาม มแีมนํ่าสวยใสทสีดุในโลก จากนันนําทา่น อสิระใหท้า่นเดนิเลน่
หรอืชอ้บปิง ถนนฝรังหยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร 
มทีงัโรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยังมสีนิคา้พนืเมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้ทอทนํีามาทําเป็นปลอก
หมอน ผา้พันคอ เสอืผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจนี ตวัด
ลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตวม์งคลต่างๆ หนังสอืคตพิจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง อดตี
ผูนํ้าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซอืเลอืกชม 

 

 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
ทพีกั  Yangshuo West Street Entrance Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
วนัท ี4 สวนชวนซาน-ถําเขาทะลุ-สวนจอืโจว-เขางวงชา้ง (รวมรถแบตเตอร)ี-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง 

(ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปปิงถนนคนเดนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นชม สวนชวนซาน ซงึเป็นสวนจนีโบราณทตีังอยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝังตะวันออกของแมนํ่าหลเีจยีง สวน

แหง่นเีป็นแหลง่ทอ้งเทยีวทขีนึชอือกีแหง่หนงึของเมอืงกุย้หลนิ ภายในสวนประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถํา
หนิปนูธรรมชาตทิมีหีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย มตีน้ไมห้นิ ดอกไมห้นิทหีาดูยาก รวมทังหนิทมีขีนงอกทน่ีาทงึ
แกผู่พ้บเห็น นอกจากนภีายในถําทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ถีกูบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทไีดช้อืว่าเป็น
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โปรแกรม : Impression Guilin NO SHOP 5 วนั 4 คนื (GO1KWL-CZ002) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี18-22 ก.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,800.- 
วนัท ี15-19 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,800.- 
วนัท ี29 ส.ค.-02 ก.ย.61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,800.- 
วนัท ี19-23 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,800.- 
วนัท ี10-14 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 8,800.- 

 

ทสีุดในโลกและเป็นหนึงเดียวในบรรดาถํานับพันในเมอืงกุย้หลนิ และนําท่านชม ถําเขาทะลุ ซงึตังอยู่
บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซงึมแีสงระยบิระยับเหมอืนครสิตัลทําใหถํ้านี
ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นลําดับ 3 ของถําในตัวเมอืงกุย้หลนิ นําท่านเขา้ชม สวนจอืโจว 
เป็นสวนสาธารณะทตีังอยูใ่จเมอืงกุย้หลนิ และอยูใ่กลเ้ขางวงชา้ง จากนันนําทา่นเทยีวชม เขางวงชา้ง (รวม
รถแบตเตอร)ี ตังอยูใ่จกลางเมอืงตรงบรเิวณจดุบรรจบของแมนํ่าหลเีจยีงและแมนํ่าถาวฮัวเป็นหนงึในภเูขาที
ขนึชอืของกุย้หลนิ ทางตะวันออกเฉียงใตส้ดุเขตเมอืงกุย้หลนิ รมิแมนํ่าหลเีจยีง เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกุย้
หลนิ ทไีดช้อืว่าเขางวงชา้งนัน มาจากรูปร่างของภูเขาหนิทคีลา้ยกับงวงของชา้งทกํีาลังโนม้ลงเพอืกนินํา
จากแมนํ่าหลเีจยีงทอียูเ่บอืงลา่ง 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่าน ชมและถ่ายรูปภายนอกกับเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพอืเป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่น ีเจดยี์

หนงึสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศนส์วยงามยงินัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิทสีวยงามอกีแห่งหนงึในเมอืงกุย้หลนิ 
หลังจากนันนําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตังอยู่บรเิวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขนึครังแรกในสมัย
ราชวงคถ์ัง อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสดุหลังสงครามจนีกับญปีุ่ น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ
และชมตน้ไทรพันปี อสิระใหท้า่นชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิ ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย ไมว่่าจะเป็นเสอืผา้ 
รองเทา้แฟชนั ของทรีะลกึทตีลอดจนสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ ทังสนิคา้พนืเมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไม ้
กุย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จดี เป็นตน้ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
ทพีกั   Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
วนัท ี5  กุย้หลนิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 
09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ6099 

*แวะพักทสีนามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนันเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ * 
12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่แบบเดยีวทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ 

ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น /หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,500 บาท 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านัน ส่วนเกนิ

นําหนักตามสายการบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวนตอ่ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครงั มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
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 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
 
 
 

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


