
 

 

 
 

 

 

 

พิเศษ...ปลาแช่เบียร์ เป็ดย่างหนังกรอบ เผือกครสิตัล ขาหมู

ร ่ารวย 
 

โดยสายการบินบางกอก แอรเ์วย ์(PG821/822) 
 

กุ้ยหลินเมืองส าคญัของมณฑลกวางสี เมืองขึ้นช่ือมีทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีงดงาม ล า้เลิศ  มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่มีท่ีใดในโลกเหมือน  ชมประเพณีผสมผสานของชนกลุ่มน้อยและชาวจีน 12 เผ่า 
เป็นเสน่หสี์สนัชวนให้ท่านมาสมัผสัด้วยตวัเอง 
กุย้หลนิ เมอืงสําคญัทางดา้นการท่องเทีย่วและมชีือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีเขตปกครองตนเองชาวจว้ง 

ลอ่งเรอืชมลําน้ําสายสําคญัของมณฑลกวางส ี ใหท้่านชมทัศนียภาพและเพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตทิี่

งดงามของกุย้หลนิ ซึง่มฉีายาวา่ “กุย้หลนิสวยเป็นเอกแหง่ใตห้ลา้ หย ั งซ ัว่สวยยิง่กุย้หลนิ” ชม

เมอืงลบัแล และภเูขาฝูโป เขางวงชา้งสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ และชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุ

บนเขาเหยาซาน  

เมอืงหยงัซ ัว่ อําเภอหนึง่ในมณฑลกวางส ี ปลายทางการลอ่งเรอื นําท่านชมหินงอกหนิยอ้ยภายในถ้ําเงนิ และ สนุ ก

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีต่ลาดซเีจยี 

หลงเซิน่ เมอืงทีย่งัคงความอดุมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาต ิป่าไม ้แร่ธาต ุอกีทัง้ยงัเป็นศนูยร์วม

วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะชนสว่นนอ้ย  

 

กําหนดการเดนิทาง  18 – 24 กรกฎาคม 57  

22 – 28 สงิหาคม 57 

   12 – 18 กนัยายน 57  

   3 – 9 ตลุาคม // 24 – 30 ตลุาคม 57 

   14 – 20 พฤศจกิายน 57 

 
      



 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ- กุย้หลนิ 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัทีอ่ากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ F   สายการบนิ 

บางกอก แอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั เอ พลสั ทราเวลิ  คอยอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็ค

เอกสารและสมัภาระ 

21.20 น. นําท่านเหนิฟ้าสูเ่มอืงกุย้หลนิ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 821 

01.35 น.+1 (ของวนัถดัไป) เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ กุย้หลนิ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร  

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก  GARDEN HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า (4*) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       กุย้หลนิ-อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั-กระเชา้เขาเหยาซาน 

     (พเิศษ...โชว ์Dream Light Lijiang) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้า ขา้มภเูขาเขยีวขจ ีขึน้สูจ่ดุชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุบน เขา

เหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมมุสงู (BIRD EYE’S VIEW) ของเมอืงกุย้หลนิ และขนุเขานับรอ้ย

รูปร่างแปลกตาสวยงามทีร่วมกนัเป็นหนึง่จนแยกไมอ่อกวา่ เมอืงอยูใ่นหบุเขา หรอื ภเูขาอยูใ่นเมอืง 

ท่านทีเ่ป็นคูร่ักสามารถอธฐิานคลอ้งกญุแจคํามัน่สญัญา จากนัน้นําท่านแวะชอ้บป้ิงใบชาทีม่ชี ือ่ของ

เมอืงกุย้หลนิ ใหท้่านไดช้มิชาทีเ่ป็นหนึง่ในสนิคา้เลือ่งชือ่ของประเทศจนี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ... นําท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANG ซึง่เป็นการแสดงพเิศษทีม่กีารผสมผสาน

ระหวา่งบัลเลต่แ์ละกายกรรมอยา่งลงตวั โดยแมน้ํ่าหลเีจยีงถูกนํามาเป็นตวัเชือ่มเพือ่เลา่เรือ่งราวของ

สรรพสิง่ทีผู่กพันอยูก่บัสายน้ํา เชน่ ภเูขา , ตน้ไม,้ สตัวต์า่งๆ, แมลง หรอืแมก้ระทั่งส ิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตลํ้า

น้ําหลเีจยีง 

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า (4*) 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาข ัน้บนัไดชงิเชอ-โชวช์าวจว้ง-เจดยีเ์งนิ+ทอง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโร งแรม จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หลงเซิน่ เป็นเมอืงทีอ่ดุม

สมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ ป่าไม ้แร่ธาต ุเป็นเมอืงน้ําพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง อกีทัง้ยงัเป็นศนูยร์วม

วฒันธรรมของชนชาตสิว่นนอ้ย น่ังรถขึน้สูย่อดเขาแลว้เดนิตอ่จนถงึ นาขัน้บันได ทีแ่ลดเูหมอืนกบัมงักร

เลือ้ยรอบเนนิเขาทีเ่รยีกวา่ นาขัน้บันได  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นชาวจว้ง 

บา่ย นําท่านเขา้สู ่หมูบ่า้นชาวจว้ง ท่านจะไดร้ับการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากชาวบา้น นอกจากนี้ยงัมโีอกาส

ไดช้มโชวช์าวจว้ง การแสดงระบําพืน้เมอืงและประเพณีประเภทตา่งๆทีต่กทอดมาชา้นาน พรอ้มชมิชา

อนัหอมหวน สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางกลบัสูต่วั เมอืงกุย้หลนิ นําท่านรับฟังสรรพคณุยาสมนุไพร

และครมียาทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของรัฐบาลจนี ไดแ้ก่ เป่าฟู่ หลงิหรอืบวัหมิะ เหมาะกบัการเก็บไวเ้ป็น

ยาสมญัประจําบา้น จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปกบั เจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง  เพือ่เป็นสริมิงคล อยูใ่น

ทะเลสาบซานห ูเป็นเจดยีค์ู ่เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน



 

โลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นักถอืวา่เป็นจดุ

ชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในกุย้หลนิ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก GARDEN HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า  (4*) 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  กุย้หลนิ-ภูเขาฝโูป-เขางวงชา้ง-หยงัซ ัว่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  จากนัน้นําท่านชมความงาม ภูเขาฝโูปซาน เขาฝูโป

แหง่นี้มถ้ํีาทีม่คีวามสวยงามและน่าสนใจอยูห่ลายแหง่ ไดแ้ก ่ถ้ําพระพันองค ์อนัเป็นทีเ่ก็บรวบรวมพระที่

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ังและซง่ เชงิเขาดา้นใตม้ ีถ้ําคนืไขม่กุ ซึง่เชือ่กนัวา่มมีงักรอาศยัอยู ่และมี

ไขม่กุสอ่งประกายใหค้วามสวา่งแกถ้ํ่า เลา่กนัวา่ ชาวประมงคนหนึง่เคยนําไข่ มกุจากถ้ําแหง่นี้ไปแลว้

เกดิความละอายใจจงึนําไขม่กุนัน้มาคนื บรเิวณผนังถ้ํามพีระพุทธรูปจํานวนมากประดษิฐานอยู ่วา่กนัวา่

มอีายนัุบรอ้ยปี จากนัน้นําท่านชมเครือ่งประดบั ไขมุ่กนํา้จดื ของรัฐบาลจนีใหท้่านเลอืกซือ้มกุแทเ้ป็น

ของฝาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชมเขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ เขางวงชา้งตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าหลเีจยีงใจกลาง

เมอืง ซ ึง่เป็นภเูขาหนิปนูทีอ่ยูร่มิน้ําและถกูกัดเซาะจนเป็นลักษณะคลา้ยกับชา้งตัวใหญ ่ยืน่งวง

ลงไปดดูน้ําในแมน้ํ่า จงึไดช้ือ่วา่เป็นภเูขางวงชา้ง ระหวา่งทางนําท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ทีม่ชี ือ่

เสยีวงของจนี พรอ้มชมวธิกีารผลติและใหท้่านเลอืกซือ้ผา้ไหมคณุภาพดเีป็นของฝาก สมควรแกเ่วลา

เดนิทางสูเ่มอืงหยงัซ ัว่ เมอืงโบราณทีม่ปีระวตัริาว 2000 ปีตัง้อยูท่่ามกลางธรรมชาตขินุเขาทีส่วยงาม 

เมอืงนี้เป็นสถานทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงาม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู...ปลาแชเ่บยีร ์ 

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก NEW WEST STREET HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  (4*) 

***หมายเหตุ (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจ่ีย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผนืน ้า ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
ของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้ก ากับช่ือดังจางอีโ้หมว) ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามท่ีไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์) 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  หยงัซ ัว่-ลอ่งแมนํ่า้หลเีจยีง(ครึง่สาย)-ถํา้เงนิ-ถนนซเีจยี      

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนัน้นําท่านลอ่งเรอืสําราญ แมนํ่า้หลเีจยีง ( ลอ่ง

คร ึง่สาย )      ในชว่งเสน้ทาง อุทยานสวนนํา้หยงัซวั หรอื  เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ สวนนํา้หลวิซาน

เจีย่  ซึง่มทีวิทัศน์งดงามเป็นอยา่งมาก  ในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานถ่ายทําภาพยนตรเ์ลือ่งชือ่ยคุ 40 กวา่

ปีกอ่น เรือ่งหลวิซานเจีย่ โดยเนื้อเรือ่งกลา่วถงึหลวิซานเจี่ย หญงิงามระดบันางงาม เป็นนักรอ้งเสยีงใส 

ซึง่เป็นทีห่มายปองของเหลา่หนุ่มนอ้ยใหญ่และถูก ผูท้รงอทิธพิลบบีบังคบัใหแ้ตง่งาน และไดทํ้าการ

โตเ้พลงจนหลดุพน้จากผูท้รงอทิธพิล  จนไดค้รองรักกบัคนทีเ่ธอรัก ชมความงามสองฝากฝ่ังของ

ธรรมชาต ิซึง่กวใีหคํ้าขนานนามวา่ “กุย้หลนิสวยเป็นเอกแหง่ใตห้ลา้ หยงัซ ัว่สวยยิง่กุย้หลนิ” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู...เผอืกครสิตลั 

บา่ย นําท่านเดนิทางชมถํา้เงนิ หรอืถํา้หยนิจือ่เหยยีน  เป็นถ้ําขนาดใหญ่แหง่ใหมท่ีเ่พิง่คน้พบโดยเปิดให ้

ผูเ้ขา้ชมมาประมาณ 10 ปี ชมหนิงอกหนิยอ้ยทีม่เีอกลกัษ ณ์เฉพาะตวั ทีส่อ่งแสงระยบิระยบัแวววาว

ประกายเกล็ดเพชรอยา่งสวยงาม ชาวหยงัซัว่จงึตัง้ชือ่วา่ถ้ําเงนิ นําทา่นแวะชมการผลติผา้ใยไผไ่หม 

ซึง่นํามาเป็นเครืง่นุ่งหม่ในแบบตา่งๆ มากมาย 

 



 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ถนนซเีจยี ซึง่เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น

ถนนขา้วสารแหง่เมอืงหยงัซ ัว่ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกนานาชนดิ   ไมว่า่จะเป็น

ผา้พันคอ, ผา้ปูโตะ๊, พัด, สนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่  น้ําพรกิกุย้หลนิ เตา้หูย้ี ้เหล ้ ากุย้ฮวั ขนมถั่วอดั

หลากหลายรสชาต ิ หรอืจะสัง่กาแฟเครือ่งดืม่ตา่งๆ เพือ่ดบักระหายในบรรยากาศแบบชาวเมอืงหยงัซัว่ 

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก NEW WEST STREET HOTEL  หรอืเทยีบเท่า  (4*) 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  หยงัซ ัว่-เมอืงลบัแล-กุย้หลนิ-อสิระชอ้ปป้ิง-เมอืงจําลองสมยัซง่-สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่

ซือ่ไหวเ้ถาหยวน หรอืมฉีายา เมอืงลบัแล เมอืงทีม่ธีรรมชาตทิีส่งบร่มรืน่น่าอยู ่

จดัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วระดบั 4 เอของจนี ซึง่สรา้งเป็นเมอืงจําลองวฒันธรรม

ชาวเผ่าตา่ง ๆ ณ เมอืงลบัแล ท่านจะไดช้มการแสดงระบําของชนกลุม่นอ้ยตลอด

สองฟากฝ่ัง  และมชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาหลาย ๆ เผ่า  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บา่ย สมควรแกเ่วลานําท่าเดนิทางกลบัสูเ่มอืงกุย้หลนิ ระหวา่งทางนําท่านชม รา้นหยก ของเมอืงจนีพรอ้ม

ทัง้ใหท้่านไดร้ับคําแนะนํา และวธิกีารดหูยก และใหท้่านเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล้ําคา่  จากนัน้

อสิระชอ้บป้ิง ของพืน้เมอืงกุย้หลนิขึน้ชือ่ เชน่ เหลา้ขาวกุย้หลนิ เตา้หูย้ีกุ้ย้หลนิ น้ําพรกิกุย้หลนิ หลอ่

ฮัง่กว้ยชงดืม่ ยาอม ยาเป่า “ซกีวัซวง”แกแ้ผลในปาก แกเ้จ็บคอ หรอืจะไปชอ้บป้ิงเสือ้ผา้ รองเทา้

แฟชัน่ ของทีร่ะลกึ ทีถ่นนคนเดนิเทา้ “ปู้สงิเจยี” ถนนจงซาน และตลาดใตด้นิกลางใจเมอืงกุย้หลนิตาม

อธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมน.ู..ขาหมูรํา่รวย 

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงจําลองสมยัซง่หรอืซง่เฉงิ สถานทีท่่องเทีย่วเปิดใหม ่ซึง่มคีวามสวยงามไม่

แพเ้มอืงจําลองซง่ในเมอืงหงัโจว ชมการแสดงวฒันธรรมตา่งๆ ทีส่วยงามน่าชม และ ชมการแสดงนก

จบัปลา ซึง่เป็นหนึง่ในวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศยัอยุร่มิฝ่ังแมน้ํ่าหลเีจยีงมาชา้นาน สมควรแกเ่วลานํา

ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

01.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่PG 822 

03.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพความประทับใจไปอกีนานแสนนาน 

                 
 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทุกเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก 

ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาล

ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ก าหนดการเดินทาง  18 – 24 กรกฎาคม 57  

22 – 28 สงิหาคม 57 

   12 – 18 กนัยายน 57  

   3 – 9 ตลุาคม // 24 – 30 ตลุาคม 57 

   14 – 20 พฤศจกิายน 57 

 

 



 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  18 – 24 กรกฎาคม // 22 – 28 สิงหาคม // 12 – 18 กันยายน //  
3 - 9 ตุลาคม // 24 – 30 ตุลาคม // 14 – 20 พฤศจิกายน 57 

อตัราน้ีรวม: ภาษีน ้ ามนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วนัที ่ 1 เม.ย. 57 
**ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษนี ้ามนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
หมายเหต ุ-  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
-โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจีํานวน
ผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป  

อตัรานีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ กรุงเทพฯ-กุย้หลนิ-กรุงเทพฯ สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(Charter Flight) 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง)   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ     

 คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี     

 คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  

คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ท่าน) 

 คา่ธรรมเนียมทําหนังสอืเดนิทาง     

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษี 3% 

 สําหรับราคานี้บรษัิท ฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ 10 หยวน/คน/วนั, คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถ ิน่ 10 หยวน/คน/วนั,  คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์10 

หยวน/คน/วนัและ คา่ทปิคนยกกระเป๋า 

 รายการนีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่แีจกกระเป๋า 

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมือ่สง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ (ปกตใิชเ้วลาทําการ 4 วนั) 

ยืน่วซีา่ดว่น 2  วนั จา่ยเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

การชําระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 10,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่านสําหรับการจองทัวร ์ หาก

ภายใน 3 วนัไมม่กีารชําระคา่มดัจําถอืวา่ยงัไมค่อนเฟรมิที ่สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 

วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

การยกเลกิ 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้  ๆ

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่น 

หมายเหต ุ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

อัตราค่าบริการ                     ผูใ้หญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเดก็)                                      17,900           บาท 

                                              ท่านท่ีประสงคจ์ะพกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ                     4,000           บาท 



 

 บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เ ชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิาร

ทีท่่านไดช้ําระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิ ทธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวรอ์ื่ น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน้ 

 บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่  ๆอาทเิชน่ นโยบายการควบคมุไขห้วดัใหญ่ 2009 ของ

ประเทศนัน้ๆ  

เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน  // เบอรโ์ทรตดิตอ่ลกูคา้ (สําคัญมาก) 

2. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน  

2.1 สําเนาสตูบัิตร กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 15 ปี (ใบเกดิ) 

2.2 นักเรยีน นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบัน 

3. รปูถา่ยส ีขนาด 1.5 นิว้หรอื 2 นิว้ จํานวน 2 รปู  (สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

3.2 นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3.3 นํารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

3.4 นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
3.5 ทา่นทีใ่ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนงัสอืรบัรองจากตน้สงักดัแนบมาดว้ย 

4. ใบจองต ัว๋เครือ่งบนิ และใบจองโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน  
***  กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS./MRS./MR. )  NAME ............................................................... SURNAME ........................................... 
สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
กรณีท่ีสมรส ระบุช่ือคู่สมรส.................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................................ 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน ทีส่ามารถตดิต่อได้ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................................ 
......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ .............................. 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
สมาชิกในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ...................................................... SURNAME............................................... 
     RELATION ....................................................................  เบอร์โทร ............................................................ 
2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ...................................................... SURNAME............................................... 
     RELATION ....................................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

บุคคลที่สามารถตดิต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) .................................................................... 
ความสมัพนัธ ์..........................................................................  เบอร์โทร ............................................................. 
ช่ือสถานที่ท างาน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ....................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน ....................................................  รหสัไปรษณีย ์........................... เบอร์โทร................................... 
กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................... 
ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  
ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจนีหรือไม่    (.....)   ไม่เคย        (.....)   เคย  ระบุ ............. 
เมอืง .....................................  วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก ..................................  จุดประสงค ์....................................... 
หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน 

 
 

 


