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ไมล่งรา้นรฐับาล * พัก 5 ดาว + 4 ดาว * รวมวซีา่จนี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุย้หลนิ...เบกิบาน 

หยงัซ ัว่ หลิว่โจว-หนานหนงิ  
เขางวงชา้ง-ลอ่งแมน่ า้หลเีจยีง-วดัขงจือ้-ลอ่งเรอืชม

ววิราตรหีลิว่โจว-น า้ตกเตอ๋เทยีน  

6 วนั 5 คนื 
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สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
• กุย้หลนิ เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ , ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง 

• หยังซัว่  ลอ่งเรอืชมแมน่ ้าหลเีจยีง , ชมโชวแ์มน่ ้า Impression Liu Sagjie , ถนนฝรั่ง 

• หลิว่โจว ตา้หลงถาน , ลอ่งเรอืชมววิราตร ี

• หนานหนงิ เขาชงิซวิ   

• ชมน ้าตกเตอ๋เทยีน น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี รวมลอ่งเรอื 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่เดีย่ว  

1 – 6 พ.ย. 2562 28,900.- 6,300.- รวม 

22 – 27 พ.ย. 2562 28,900.- 6,300.- รวม  

20 – 25 ธ.ค. 2562 28,900.- 6,300.- รวม 

7 – 12 ก.พ. 2563 29,900.- 6,300.- รวม 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 2563 28,900.- 6,300.- รวม 

20 – 25 ม.ีค. 2563 28,900.- 6,300.- รวม 

**ไมม่รีาคาเด็ก / ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-กุย้หลนิ 

10.30 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์CZ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารใหท้ีส่นามบนิ  

13.10 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทีย่วบนิที ่CZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทีน่ครหนานหนงิ แลว้กลับขึน้เครือ่งบนิล าเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกุย้หลนิ โดยเทีย่วบนิที ่CZ 6100 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 พักที ่GUILIN LA PAIRIE HOTEL เทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีส่อง กุย้หลนิ-เขางวงชา้ง-เจดยีเ์งนิ-ทอง-หยงัซ ัว่-ลอ่งเรอืหลเีจยีง-โชวแ์มน่ า้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ชมเมอืงกุย้หลนิ แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑลกวางส ี ชือ่เมอืงกุย้หลนิมบีันทกึไวใ้น
ประวัตศิาสตรจ์นีเมือ่ 214 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ครัง้จิน๋ซฮีอ่งเตม้บีญัชาใหข้ดุคลองหลงิฉวู ่ เชือ่มเสน้ทาง
เคลือ่นทัพสง่เสบยีงจากภาคกลางเพือ่เขา้ตดีนิแดนจนีตอนใต ้ กุย้หลนิมกีารกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนู
ตามธรรมชาตซิึง่ยังคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่รูีปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม
มากมาย  

  ชมเขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ (ไมร่วมขึน้บนเขา) บนเขาเป็นทีต่ัง้ของเจดยีท์รงเจกัน ที่
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (ค.ศ. 1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ี บนเจดยีป์ระดษิฐานองค์
โพธสิตัวผ์ูเ่สยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิศรัทราในความศักดิส์ทิธิ ์ชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย   
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  ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง (ไมร่วมบัตรขึน้เจดยี)์ และสวนสวยรมิทะเลสาบซาหหูลงห ู    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร     

  น าทา่นเดนิทางไปหยังซัว่ เป็นอ าเภอเล็กๆทา่มกลางแวดลอ้มของขนุเขา เมอืงเลก็รมิแมน่ ้าหลเีจยีงที่
มทีวิทศันส์วยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นที่
โปรดปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ ์

 น าท่านล่องเรอืชมล าน ้าหลเีจยีง (ล่องสัน้ปลายน ้า // ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมภูเขา

รูปร่างแปลกตาทีด่แูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม ทีท่า่เรอืซงิ ผงิ 

 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

  กอ่นนอนคนืน้ี น าทา่นสู ่อัฒจันทรร์มิแมน่ ้า ความจุ 2,000 ทีน่ั่ง โรงละครธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในโลก
ทา่นจะไดช้มโชวแ์มน่ ้าทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงหยังซัว่ ชือ่ชดุ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 
ต านานแมเ่พลงพืน้บา้น ชาวจว้ง “หลวิซานเจีย่” ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กดทีัว่ประเทศจนี การแสดงชดุน้ี
ก ากบัการแสดงโดย “จางอวีโ้หมว” ผูก้ ากบัหนังชือ่ดังทีม่ผีลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสดุ
อลังการไวใ้นพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิก ดว้ยความมหัศจรรยใ์นจนิตนาการอันบรรเจดิ ผลงานชดุน้ีจงึไดผ้สาน
ความงามธรรมชาต ิ และวถิแีหง่มนุษยไ์วอ้ยา่งดืม่ด ่า แสงไฟและแสงจันทร ์ เสยีงเพลงและเสยีงพลิว้
ไหวของไผอ่อ้ ขนุเขารมิน ้าและเครือ่งประกอบฉาก
ทันสมัย เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กายพืน้บา้น และงาน
ดไีซน ์ นักแสดงร่วม 600 ชวีติจะเรยีงรอ้ยออกมา
เป็น การแสดง ทีม่คี าจ ากดัความลกึซึง้ กวา่ค าวา่ 
“สนิคา้แหง่การทอ่งเทีย่ว” หากแตเ่ป็นการ
สรา้งสรรค ์งานศลิปะชิน้ยอดทีไ่มค่วรพลาดชม  

  โปรดทราบ เน่ืองจากเป็นโรงละครกลางแจง้ หาก
ระดับน ้าในแมน่ ้าหลเีจยีงสงู อากาศหนาวหรอืมฝีน
ตกหนักมากจนท าใหป้ระกาศงดการแสดง ทาง
บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ตัว๋ทา่นละ 138 หยวน 

 พักทีห่ยังซัว่ NEW CENTURY HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม หยงัซ ัว่-หลิว่โจว-ตา้หลงถาน-วดัขงจือ้-ลอ่งเรอืแมน่ า้หลิว่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูห่ลิว่โจว(ประมาณ 1.5 ชม.) น าทา่นเดนิทางไปเมอืงหลิว่โจว หลิว่โจวมปีระวัตศิาสตร์
เกา่แกก่วา่สองพันปี แตปั่จจุบันเป็นเมอืงทีท่ันสมัยเจรญิกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสอง 
และเป็นเมอืงอตุสาหกรรมของมลฑลกวา่งซ ี มโีรงงานผลติรถยนต ์ โรงงานเหล็กกลา้ฯ  น าชมศาลเจา้
หลิว่จงหยวน ซึง่ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะหลิว่โหวฉือ หลวิจงหยวนนัน้เป็นนักวรรณคด ี นักคดิและ
นักการเมอืงผูเ้ลือ่งลอืแหง่ราชวงศถ์ัง ถงึแกก่รรมทีน่ี่ ประชาชนจงึไดส้รา้งศาลเจา้เพือ่ร าลกึถงึคณุงาม
ความดขีองทา่น   

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

  เขา้ชมอทุยานทะเลสาบมังกรใหญ ่ หรอือทุยานตา้หลงถาน เป็นอทุยานขนาดใหญม่าก กวา้ง 544 
เอเคอร ์ประกอบดว้ย 1 ทะเลสาบคอืทะเลสาบกระจกและ 2 บงึ คอื บงึฟ้ารอ้งและบงึมังกร มภีเูขา 24 
ลกูลอ้มรอบพืน้ทีข่องอทุยาน และมไีฮไลทอ์ยูท่ีส่ะพานลมฝนของชาวตง้ ทีม่กีารเขยีนภาพสหีรอื
แกะสลักเป็นลวดลายอยา่งละเอยีดประณีตอยูบ่นตวัสะพาน สรา้งขึน้เพือ่ใหค้นเดนิผา่นหลบลมและฝน 

http://www.google.co.th/imgres?q=impression+of+liu+sanjie+show&hl=en&sa=X&rlz=1R2ADFA_enTH425&biw=1024&bih=458&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=pOdfg2XSEz-MiM:&imgrefurl=http://www.absolutechinatours.com/china-travel/Yangshuo/Yangshuo-Travel-Tips.html&docid=d_aRZYx5r3nEkM&imgurl=http://www.absolutechinatours.com/UploadFiles/ImageBase/Impression%20Liu%20Sanjie%20performance,%20Yangshuo,%20China.jpg&w=500&h=360&ei=MPwYUMv4HsfSrQeNxoGgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=261&vpy=137&dur=15&hovh=190&hovw=265&tx=149&ty=135&sig=115524727348921347177&page=1&tbnh=122&tbnw=161&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91
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ซึง่สะพานในอทุยานแหง่น้ีไดจ้ าลองแบบมา สรา้งทอดยาวผา่นทะเลสาบกระจกซึง่ไดช้ือ่จากความใส
กระจ่างยามสะทอ้นเงาของทอ้งฟ้าคลา้ยกระจกบานยักษ์ นอกจากน้ีในอทุยานมังกรใหญยั่งมสี ิง่ที่
ชวนชมอืน่ๆอกีเชน่ หอกลองซึง่เป็น ศนูยร์วมกจิกรรมของชาวตง้ เป็นตน้ 

 น าชมวดัขงจือ้ วัดทีส่รา้งขึน้มากวา่ 2,000ปี ปัจจุบันบรูณะใหมใ่นเสร็จในปี 2013 เพือ่อทุศิใหกั้บยอด

นักปราชญข์งจือ้กับรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีอันสง่าใหญโ่ตโอโ่ถง 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

หลังอาหารน าทา่นลอ่งเรอืชมไฮไลทท์ีท่างเมอืงหลิว่โจวภมูใิจน าเสนอ ไดแ้ก ่กจิกรรมการลอ่งเรอืแมน่ า้

หลิว่(หลิว่เจยีง) ชมทวิทศันข์องแสงสไีฟยามราตร ีไมว่า่จะเป็นสะพานตา่งๆ ตกึอาคารรมิน ้าทีป่ระดับไฟ
อยา่งสวยงาม น ้าพุเตน้ระบ า น ้าตกจ าลองรมิน ้ายาว 200 เมตร ทีป่ระดษิฐข์ึน้มาอยา่งน่าทึง่ และวดัขงจือ้ยาม
ราตรทีีด่สูวยงามกวา่ในภาคกลางวนั 

พักที ่LIUZHOU MING REN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ หลิว่โจว-ตา้ซนิ-น า้ตกเตอ๋เทยีน-หมูบ่า้นหมงิซอื 

06.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางไปอ าเภอตา้ซนิ (เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมงครึง่) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

จากนั้นเดนิทางไปน ้าตกเต๋อเทยีน (เดนิทางประมาณ 40 นาที) ชมน ้าตกทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี เป็น
น ้าตกระหว่างประเทศทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของโลก (พรมแดนจนี-เวยีดนาม) ฝ่ังจนีกวา้ง 120 เมตร ฝ่ัง
เวยีดนามกวา้ง 60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มน่ังแพเพือ่ชมน ้าตกเตอ๋เทยีนอยา่งใกลช้ดิ 

น าท่านสู่หมู่บา้นหมงิซอื ล่องเรือไมไ้ผ่หมงิซือ่เถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานทีท่่องเทีย่วระดับ 

AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝ่ัง ล าน ้า และบรรยากาศอันสดชืน่รืน่รมย ์งดงามดว้ยภเูขาทีเ่ป็น
ฉากหลัง ทีเ่รยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยลี”้ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพบรเิวณรอบๆโรงแรม เน่ืองจากโรงแรม
น้ีเป็นโรงแรมทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงามลอ้มรอบทกุดา้น 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **พเิศษชดุอลังการ ขันโตกจนีหรอือาหารชดุหวัหนา้เผา่ 

น าทา่นเพลดิเพลนิไปกับการชมโชวว์ัฒนธรรมรอบกองไฟของชาวบา้น 

  พักที ่MINGSHI MOUNTAIN VILLA HOTEL เทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีห่า้  หมูบ่า้นหมงิซอื-หนานหนงิ-เขาชงิซิว่-วดัเจา้แมก่วนอมิ-วดัไทย-เจดยี ์9 ช ัน้-

พพิธิภณัฑก์วางส-ีถนนคนเดนิ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

น าท่านเดนิทางสูห่นานหนงิ (เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า นครสเีขยีว (Green 
City) เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้งเป็นเขตปกครองเดยีวทีต่ดิกับทะเลและมชีายแดน
ทางบกตดิกับประเทศเวยีดนามระยะทางยาวกวา่1,000 กม. 
 ถงึหนานหนงิ น าทา่นชมภเูขาชงิซิว่ เป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคัญของหนานหนงิ ส าหรับผูท้ีไ่ปทัศนาเมอืง
น้ี มักจะตอ้งไปคาราวะศาลเจา้แม่กวนอมิพันกรอันเกา่แกต่ัง้แต่สมัยราชวงศซ์่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) 
ทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาลกูน้ี ศาลเจา้แหง่น้ีมเีจา้แม่กวนอมิพันกรทีแ่กะจากไมจ้ันทน์หอม พระพักตรน์ิง่สงบ
สวยงาม เป่ียมไปดว้ยความเมตตา ในบรเิวณศาลเจา้ยังมศีาลาทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูป 5 องคข์นาด
ใหญ่โตใหนั้กท่องเทีย่วไดส้กัการะ นอกจากน้ี ภูเขาชงิซิว่ยังมจุีดน่าสนใจใหเ้ทีย่วชมอกีมากมาย อาท ิ
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เจดยี ์9 ชัน้ จุดชมววิเมอืงหนานหนิงวัดกวนอู เจดยีมั์งกรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยักษ์ และตน้ปาลม์ที่
ใหญท่ีส่ดุในเมอืงจนี และสวนป่าเขตรอ้น เป็นตน้  

12.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

  ชม“พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็น
พพิธิภัณฑท์ีม่เีรื่องราวเกีย่วกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางส ีทีร่วบรวมทัง้เรื่องวถิชีวีติ การแต่งกาย 
ความเป็นอยู่ ขา้วของเครื่องใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทั่วไปไดช้มและเรียนรู  ้นอกจากนั้นยังเป็น
พพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ยา่ง 

  อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ของพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึตา่งๆเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถกู มใีหเ้ลอืกมากมาย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร **อาหารพเิศษ สกุีเ้สฉวนชือ่ดัง Hai Di Lao  

พักที ่NANNING VIENNA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก หนานหนงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

07.30 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยังสนามบนิ 

10.50 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CZ6009 อ าลามณฑลกวางส ี

12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

*************************** 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัรานีร้วม  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่กั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บัตร

เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุ

ภาษีตัว๋ (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) / คา่วซีา่จนี 1,650 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2.คา่ท าเอกสาร

ของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิัด 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+

คนขับรถทอ้งถิน่ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 หยวนตอ่ทรปิตอ่ทา่น  

หมายเหต ุ  บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถ

ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตใุหก้บัลกูคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหกั ณ.ทีจ่่าย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษ * ทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิหลังการวางมัดจ า – หกัคา่ใชจ่้าย 5,000 บาท กรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากับสายการบนิ หรอื

กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ / 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-19 วัน- เกบ็คา่ใชจ่้าย 

75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่

อาจรับผดิชอบ 



CHINA HOLIDAYS / CZ6DCZ กุ้ยหลิน-หยางซัว่-เต๋อเทยีน พ.ย. –ธ.ค. 2562   6 

 

 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกดุ ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ
เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป
ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ
พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมลีายเซ็น
ของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 


