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เขาเซียงกง | เขาเหยาซาน | สวนชวนชาน | หยางซั่ว | ถนนฝรั่ง 
ล่องเรอืแม่น า้หลีเจียง | โชวด์รมีไลคล่ี์เจียง | พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

 
 

กุ้ยหลิน หยางซ่ัว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 

ราคาเพยีง 13,888.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) 
(CZ6100 : 13.00-18.25น.) 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 
 *แวะพกัที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พรอ้มท าพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนัน้กลบัขึน้เครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุย้

หลนิ* 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กุย้หลนิ (สนามบินเหลีย่งเจียง) (CZ6100 : 13.00-18.25น.) 
วนัท่ี 2.  กุย้หลนิ – เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้ขึน้ลง) – สวนชวนชาน – ถ า้เขาทะล ุ– รา้นหยก – โชวด์รมีไลคล์ีเ่จียง 
วนัท่ี 3.  สวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอรี)่ – ถ่ายรูปคูเ่ขางวงชา้ง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว – รา้นผลติภณัฑย์างพารา – ถนนฝรั่ง 
วนัท่ี 4. ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจียง (ครึง่สาย) – กุย้หลนิ – รา้นบวัหิมะ – ประตกูหูนานเหมิน – ชมเจดียเ์งินเจดียท์อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใตด้ิน 
วนัท่ี 5.  กุย้หลนิ(สนามบินเหลีย่งเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ6099 : 08.40-12.00น.) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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18.25 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน ซึ่งมีพืน้ที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตต้ิดกบัมณฑลหยนุหนนั ทางเหนือติดกบักุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนนั ทางตะวนัออกเฉียงใตต้ิดกบักวางตง ทางใตต้ิดกับอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใตต้ิดกับประเทศ
เวียดนาม ลกัษณะพืน้ที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคีย้วติดต่อกนั เทือกเขาส าคญั ไดแ้ก่ ภู
เขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลมุพืน้ที่ครึง่หนึ่งของประเทศ ดว้ยเหตนุี ้เองจึงมีถ า้หินปนูอยู่
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ที่พกั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที ่2 
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง) – สวนชวนชาน – ถ า้เขา
ทะลุ – ร้านหยก – โชวด์รีมไลคล่ี์เจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เขาเหยาซาน ที่สงูที่สดุซึง่อยูช่านเมืองกุย้หลนิเพื่อนั่งกระเชา้ ไฟฟา้ขึน้ยอดเขาความสงูประมาณหนึ่ง
พนัสองรอ้ยฟิตอากาศที่นีจ้ะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทั่วเมืองกุย้หลินอนัสวยงามยิ่งกลุม่เขา
บางลกูแลดูคลา้ยพระพทุธไสยาสนแ์ม่น า้หลี่เจียงเสมือนพญามงักรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น า้ดว้ยเขา
หินปนูสลบัซบัซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของมนษุย ์สมกบัค ากลา่วของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทศันก์ุย้หลิน 
งามล า้เลศิในปฐพี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยู่ในเมืองกุย้หลินฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้หลีเจียง สวนแห่งนีเ้ป็น

แหลง่ทอ่งเที่ยวที่ขึน้ช่ืออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถ า้หินปนูธรรมชาติที่มีหินงอก
หินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้ิน และดอกไมห้ินที่หาดูยาก รวมทัง้หินที่มีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตา
ใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ที่ถกูบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ไดช่ื้อว่าเป็นที่สดุใน
โลกและเป็นหนึง่เดียวในบรรดาถ า้นบัพนัในเมืองกุย้หลนิ 
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 น าท่านชม ถ า้เขาทะลุ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซึ่งมีแสงระยิบระยบั

เหมือนครสิตลัท าใหถ้ า้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ า้ในตวัเมืองกุย้หลนิ  
จากนัน้น าท่านชม หยก ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สตัวม์งคลที่มีช่ือเสียงจากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าทา่นชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหวา่งบลัเลต่ก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกนั ผา่นการ

เคี่ยวกร  าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวน์บัสบิปี ประทบัใจกบัการแสดงที่บอกเลา่เรือ่งราวและการเลียนแบบพฤติกรรม
สตัวต์า่งๆ     

 
ที่พกั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที ่3 
สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอร่ี) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซยีงกง – 
หยางซั่ว – ร้านผลิตภณัฑย์างพารา – ถนนฝร่ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นเขา้ชม สวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยูใ่จเมืองกุย้หลนิ และอยูใ่กลเ้ขางวงชา้ง 

 
จากนัน้ทา่นจะไดม้องเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงขา้มสวนจ่ือโจว) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้
หลีเจียงและแม่น า้ถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึน้ช่ือของกุย้หลิน ทางตะวนัออกเฉียงใตส้ดุเขตเมืองกุย้หลิน ริมแม่น า้หลี
เจียง เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลนิ ที่ไดช่ื้อวา่เขางวงชา้งนัน้ มาจากรูปรา่งของภเูขาหินที่คลา้ยกบังวงของชา้งที่ก าลงั
โนม้ลงเพื่อกินน า้จากแมน่ า้หลเีจียงที่อยูเ่บือ้งลา่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 ชม เขาเซียงกง  อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่น า้หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มวิวแม่น า้หลี

เจียงจากบนเขานี ้แม่น า้หลีเจียงถกูลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลกู  เป็นจุดที่ชมแม่น า้หลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหนึง่จดุที่นา่สนใจ  
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหยางซ่ัว เมืองเลก็รมิแมน่ า้หลีเจียงที่มีทิวทศันส์วยงามและมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 1 ,400 
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรปท่ีนิยมขี่จกัรยานชมธรรมชาติบริสทุธ์ิ 
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และน าทา่นสู ่ร้านผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสขุภาพชนิดตา่งๆ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 อิสระใหท้า่นเดินเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร่ัง หรอืถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มีทัง้

โรงแรม ผบั บาร ์รา้น อาหาร และยงัมีสินคา้พืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอที่น  ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พนัคอ 
เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หินแกะสลกัขนาดเลก็ ภาพวาดพูก่นัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาติ 
และสตัวม์งคลตา่งๆ หนงัสอืคติพจนข์องทา่นประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีตผูน้  าจีน ก็มีวางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

 
ที่พกั โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได ้
โชวห์ลวิซานเจ่ีย หรอื “Impression Liu Sanjie” ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จดัแสดงในทกุๆค ่าคืน งานนีจ้างอี ้
โหมวใชธ้รรมชาติเป็นฉากทัง้สายน า้ ขนุเขา แลว้น าเรือ่งราวของภาพยนตรจี์นละครเพลงสดุคลาสสคิเรือ่ง"หลวิซานเจ่ีย" 
หรอื "เพลงรกัชาวเรอื" มาดดัแปลงใสเ่ขา้ไป เนือ้เรือ่ง กลา่วถึงหลวิซานเจ่ีย นางเอกนกัสู ้สาวงามชาวจว้งสมยัราชวงศถ์งั
ที่มีพรสวรรคด์า้นการรอ้งเพลง(ชาวจว้งช่ืนชอบการรอ้งเพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุม่ๆทั่วไป แตส่ดุทา้ยเธอถกูผู้
มีอิทธิพลบีบบงัคบัใหแ้ตง่งานดว้ย ทวา่หลวิซานเจ่ียก็ไดท้ าการตอ่สูก้บัความอยตุธิรรมของผูม้ีอิทธิพลโดยใชเ้สยีงเพลง
รอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคูก่บัคนรกัและไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น"วีรสตรชีาวจว้ง" มาจนถงึทกุวนันี ้โดย
ฉากการแสดงคือแมน่ า้หลเีจียง และ ขนุเขาที่เมืองหยางซั่ว สวยงามอลงัการ 

*ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกดท์อ้งถิน่* 
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วันที ่4 
ล่องเรือแม่น า้หลีเจยีง (คร่ึงสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหมิะ – ประตูกู
หนานเหมิน – ชมเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่น ล่องเรือแม่น ้าหลีเจียง ชมความงามของแม่น า้หลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขนุเขาใหญ่นอ้ยนบั

พนัท่ีมีรูปรา่งตา่งๆ กนัตามจินตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพิสจูนด์งัค ากลา่วที่วา่ กุย้หลนิเป็นดินแดนแหง่ขนุเขาที่
แปลกและสวยงาม มีแมน่ า้สวยใสที่สดุในโลก  

 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองกุ้ยหลิน และน าท่านเขา้ชมศูนยน์วดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยา

บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 
 น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุ

โดยประมาณ 1,300 ปี ไดร้บัการปรบัปรุงลา่สดุหลงัสงครามจีนกบัญ่ีปุ่ น และน าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกบั เจดีย์
เงนิและเจดียท์อง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดียร์ิมทะเลสาบคู่นี ้เจดียห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองที่
ใหญ่ที่สดุในโลก สว่นอีกเจดียส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศันส์วยงามยิ่งนกั ถือว่าเป็นจุดชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุย้หลิน จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะไดพ้บ
กับสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้สินคา้
พืน้เมืองกุย้หลนิยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาทิ ลกูพลบัอบแหง้ สม้จีด๊ เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



8 กุย้หลนิ หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

ที่พกั โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
กุ้ยหลิน(สนามบินเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099 : 08.40-12.00น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน 

08.40 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 
 แวะพกัที่สนามบินอูซู๋ เมืองหนานหนิง จากนัน้เดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซ่ัว เขาเซยีงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์                                   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 19-23 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัท่ี 01-05 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัท่ี 20-24 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัท่ี 19-23 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  



16 กุย้หลนิ หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 



20 กุย้หลนิ หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชนา่เซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

 
 
 
 


