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เขาเซียงกง | เขาเหยาซาน | สวนชวนชาน | หยางซั่ว | ถนนฝรั่ง 
ลอ่งเรือแม่น า้หลีเจียง | โชวด์รีมไลคล์ี่เจียง | พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 

 
 

 

  

 

 

 

 

กุ้ยหลิน หยางซ่ัว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 

ราคาเพยีง 13,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กุย้หลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) (CZ6100 : 13.00-18.25น.) 
วนัท่ี 2.  กุย้หลิน – เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้ขึน้ลง) – สวนชวนชาน – ถ า้เขาทะล ุ– รา้นหยก – โชวด์รีมไลคล่ี์เจียง 
วนัท่ี 3.  สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) – ถ่ายรูปคู่เขางวงชา้ง – เขาเซียงกง – หยางซั่ว – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา – ถนนฝรั่ง 
วนัท่ี 4. ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง (ครึง่สาย) – กุย้หลิน – รา้นบวัหิมะ – ประตกูหูนานเหมิน – ชมเจดียเ์งินเจดียท์อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใตด้ิน 
วนัท่ี 5.  กุย้หลิน(สนามบินเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ6099 : 08.40-12.00น.) 



 

2 กุย้หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) 
(CZ6100 : 13.00-18.25น.) 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 

 *แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พรอ้มท าพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นกลับขึน้เครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุย้
หลิน* 

18.25 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน ซึ่งมีพืน้ที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตต้ิดกับมณฑลหยุนหนนั ทางเหนือติดกับกุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ิดกับกวางตง ทางใตต้ิดกับอ่าวตังเก๋ีย และทางตะวันตกเฉียงใตต้ิดกับประเทศ
เวียดนาม ลกัษณะพืน้ที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคีย้วติดต่อกัน เทือกเขาส าคญั ไดแ้ก่ ภู
เขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปนูขาวที่ครอบคลมุพืน้ที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ดว้ยเหตุนีเ้องจึงมีถ า้หินปนูอยู่
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สงูที่สดุซึ่งอยู่ชานเมืองกุย้หลินเพื่อนั่งกระเชา้ ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสงูประมาณหนึ่ง
พนัสองรอ้ยฟิตอากาศที่นีจ้ะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทั่วเมืองกุย้หลินอนัสวยงามยิ่งกลุ่มเขา
บางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสนแ์ม่น า้หล่ีเจียงเสมือนพญามงักรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น า้ดว้ยเขา



 

3 กุย้หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

หินปนูสลบัซบัซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของมนุษย ์สมกับค ากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทศันก์ุย้หลิน 
งามล า้เลิศในปฐพี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยู่ในเมืองกุย้หลินฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้หลีเจียง สวนแห่งนีเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ขึน้ชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถ า้หินปนูธรรมชาติที่มีหินงอก
หินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้ิน และดอกไมห้ินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตา
ใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ ท่านจะไดพ้บกับหินซอ้นขนาดใหญ่ที่ถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ไดช้ื่อว่าเป็นที่สดุใน
โลกและเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาถ า้นบัพนัในเมืองกุย้หลิน 

 
 น าท่านชม ถ ้าเขาทะลุ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซึ่งมีแสงระยิบระยบั

เหมือนครสิตลัท าใหถ้ า้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ า้ในตวัเมืองกุย้หลิน  
จากนัน้น าท่านชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตวม์งคลที่มีชื่อเสียงจากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบลัเล่ตก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกนั ผ่านการ

เคี่ยวกร  าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวน์บัสิบปี ประทบัใจกบัการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรม
สตัวต์่างๆ     

 
ทีพ่กั โรงแรม  Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 
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วันที่ 3 
สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอร่ี) – ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – 
หยางซั่ว – ร้านผลิตภัณฑย์างพารา – ถนนฝร่ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่านเขา้ชม สวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยู่ใจเมืองกุย้หลิน และอยู่ใกลเ้ขางวงชา้ง 

 
จากนัน้ท่านจะไดม้องเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงขา้มสวนจื่อโจว) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้
หลีเจียงและแม่น า้ถาวฮวัเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึน้ชื่อของกุย้หลิน ทางตะวนัออกเฉียงใตสุ้ดเขตเมืองกุย้หลิน ริมแม่น า้หลี
เจียง เป็นสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลิน ที่ไดช้ื่อว่าเขางวงชา้งนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คลา้ยกบังวงของชา้งที่ก าลงั
โนม้ลงเพื่อกินน า้จากแม่น า้หลีเจียงที่อยู่เบือ้งล่าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 ชม เขาเซียงกง  อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่น า้หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มวิวแม่น า้หลี

เจียงจากบนเขานี ้แม่น า้หลีเจียงถูกลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลกู  เป็นจุดที่ชมแม่น า้หลีเจียงสวยที่สดุ ถือว่าเป็นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหนึ่งจดุที่น่าสนใจ  



 

5 กุย้หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กริมแม่น า้หลีเจียงที่มีทิวทศันส์วยงามและมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 1 ,400 
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีนิยมขี่จกัรยานชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
และน าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสขุภาพชนิดต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระใหท้่านเดินเล่นหรือชอ้บป้ิง ถนนฝร่ัง หรือถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มีทัง้

โรงแรม ผบั บาร ์รา้น อาหาร และยงัมีสินคา้พืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอที่น ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พนัคอ 
เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาติ 
และสตัวม์งคลต่างๆ หนงัสือคติพจนข์องท่านประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีตผูน้  าจีน ก็มีวางขายใหท้่านเลือกซือ้เลือกชม 

 

 
ทีพ่กั โรงแรม Yangshuo New West Street Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได ้
โชวห์ลิวซานเจี่ย หรือ “Impression Liu Sanjie” ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึ่งจดัแสดงในทกุๆค ่าคืน งานนีจ้างอี ้
โหมวใชธ้รรมชาติเป็นฉากทัง้สายน า้ ขนุเขา แลว้น าเรื่องราวของภาพยนตรจ์ีนละครเพลงสดุคลาสสิคเรื่อง"หลิวซานเจี่ย" 
หรือ "เพลงรกัชาวเรือ" มาดดัแปลงใส่เขา้ไป เนือ้เรื่อง กล่าวถึงหลิวซานเจี่ย นางเอกนกัสู ้สาวงามชาวจว้งสมยัราชวงศถ์งั
ที่มีพรสวรรคด์า้นการรอ้งเพลง(ชาวจว้งชื่นชอบการรอ้งเพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุ่มๆทั่วไป แต่สดุทา้ยเธอถกูผู้
มีอิทธิพลบีบบงัคบัใหแ้ต่งงานดว้ย ทว่าหลิวซานเจี่ยก็ไดท้  าการต่อสูก้บัความอยตุธิรรมของผูม้ีอิทธิพลโดยใชเ้สียงเพลง
รอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคูก่บัคนรกัและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น"วีรสตรีชาวจว้ง" มาจนถงึทกุวนันี ้โดย
ฉากการแสดงคือแม่น า้หลีเจียง และ ขนุเขาที่เมืองหยางซั่ว สวยงามอลงัการ 

*ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพิ่มเติมกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์อ้งถ่ิน* 

วันที่ 4 
ล่องเรือแม่น ้าหลีเจยีง (คร่ึงสาย) – กุ้ยหลิน – ร้านบัวหิมะ – ประตูกู
หนานเหมิน – ชมเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง – ถนนคนเดิน – ตลาดใต้ดิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าหลีเจียง ชมความงามของแม่น า้หล่ีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนบั

พนัท่ีมีรูปรา่งต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท้่านพิสจูนด์งัค ากล่าวที่ว่า กุย้หลินเป็นดินแดนแห่งขนุเขาที่
แปลกและสวยงาม มีแม่น า้สวยใสที่สดุในโลก  
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 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน และน าท่านเขา้ชมศูนยน์วดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยา

บวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีชื่อเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 
 น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุ

โดยประมาณ 1,300 ปี ไดร้บัการปรบัปรุงล่าสดุหลงัสงครามจีนกับญ่ีปุ่ น และน าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ เจดีย์
เงินและเจดียท์อง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดียร์ิมทะเลสาบคู่นี ้เจดียห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองที่
ใหญ่ที่สดุในโลก ส่วนอีกเจดียส์รา้งดว้ยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศันส์วยงามยิ่งนกั ถือว่าเป็นจดุชม
วิวที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงในเมอืงกุย้หลิน จากนัน้อิสระใหท้่านชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะไดพ้บกบั
สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้สินคา้พืน้เมือง
กุย้หลินยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม Hampton by Hilton Guilin Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน 

08.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 
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 แวะพกัที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนัน้เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซ่ัว เขาเซียงกง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทริน์                                   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัที่ 13-17 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 21-25 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 19-23 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัที่ 01-05 ม.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 20-24 ก.พ. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
วนัที่ 04-08 มี.ค. 63 13,888.- 13,888.- 13,888.- 4,000.- 5,888.- 
วนัที่ 19-23 มี.ค. 63 14,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- 6,888.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม

กบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
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8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่ เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสติูบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 

ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า
วีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 



 

12 กุย้หลิน หยางซั่ว เขาเซียงกง 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์                                       [GQ1KWL-CZ004] 

 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


