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กุ้ยหลนิ  ธรรมชาตติระการตา ถ ้างาม น ้าใส ภูเขานอ้ยใหญ่ 

 ข ึน้เขาเหยาซานชมเมอืงกุ้ยหลนิ  ทะเลสาบซานหู เจดย์ีเงนิ- เจดย์ีทอง 

 หยางซ ัว่ ล่องเรอืชมทศันยีภาพแม่น ้าหลเีจยีง 

 ชมถ ้าเงนิ วจิติรตระการตากบัหนิงอก หนิย้อย 

 ชมนาข ัน้บนัไดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ณ หลงเซิน่  

 อลงัการ์  โชว์ DREAM LIGHT LIJIANG  

 เมนูพเิศษ ! ปลาแช่เบยีร์, เป็ดปกักิง่, ขาหมูร ่ารวย, เผอืกครสิตลั และอาหารกวางตุ้ง 
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ก าหนดการเดินทาง      พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2559 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – กวางเจา - รถไฟความเรว็สงู - กุ้ยหลิน  
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย (TG) โดย

มเีจา้หน้าทีต่อ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ  
10.45 น. ออกเดนิทางไปยงัเมอืงกวางเจา  เมอืงเอกของมณฑลกวางตุง้ โดยเทีย่วบนิที ่TG 668 

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง ***  
14.35 น.     เดนิทางถงึนครกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรบักระเป๋าสมัภาระแลว้  นําท่านไปยงัสถานีรถไฟกวางเจา  
*** กระเป๋าสมัภาระควรมขีนาดกลาง มคีนัชกัและลอ้ลากเพือ่ความสะดวกในการลากขึน้ลงบนัไดเลือ่น
ภายในสถาน ี ทกุท่านตอ้งดูแลกระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าบน และรถไฟไม่มหีอ้ง
เกบ็กระเป๋าสมัภาระ ***  

17.20 น. ออกเดนิทางสู่กุย้หลนิ โดยรถไฟความเรว็สูงขบวนรถหมายเลข D 2978  
20.16 น. เดนิทางถงึเมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางส ี  เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตแิละ

ทศันียภาพสวยงามตระการตา ดว้ยสายน้ํา ภูเขาหนิปนู และถํ้าวจิติรตระการตา  นําท่านไปยงัภตัตาคาร  
คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั BAIGONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสอง กุ้ยหลิน - หลงเซ่ิน - นาขัน้บนัได - จดุชมวิวเจด็ดาวล้อมเดือน - กุ้ยหลิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) นําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นผงิเซยีง อาํเภอหลงเซิน่ (ใชเ้วลาประมาณ 

3 ชัว่โมง) ….เดนิทางถงึหลงเซิน่แลว้นําทา่นไปยงัภตัตาคาร 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
บ่าย นําท่านเดนิเทา้ขึน้ไปชม นาขัน้บนัได  ณ ความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 600 - 800 เมตร เป็นนา

ขัน้บนัไดทีน่ี่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดบัความสงูตํ่าของภูเขาโดยรอบทําใหแ้ปลงนามองดูเหมอืน
สนัหลงัของมงักร ซึ่งเป็นทีม่าของชือ่เรยีกนาขัน้บนัไดทีน่ี่วา่ สนัหลงั
มงักร ใหท้า่นไดช้มทศันียภาพของนาขัน้บนัได ณ บรเิวณ เจด็ดาว
ล้อมเดือน ซึ่งเป็นจดุไฮไลทข์องนาขัน้บนัไดห้ลงเซิน่ ทศันยีภาพ
และความงามของนาขัน้บนัได  แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดกูาล 
(เดอืนม.ีค.-เม.ย.เป็นชว่งหลงัเกบ็เกีย่วแลว้ชาวนาจะปล่อยน้ําแชข่งั
ไวใ้นนา, เดอืน พ.ค.-ม.ิย.เริม่เพาะปลูกเหน็ตน้ขา้วเป็นตน้เลก็ๆ, 
เดอืน ก.ค.-ส.ค.นาขา้วเตบิโตสเีขยีวขจ,ี เดอืน ก.ย.ขา้วออกรวงสเีหลอืงทอง และ เดอืน ต.ค.เกบ็เกีย่ว) 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบักุย้หลนิ.....นําท่านแวะรา้นจําหน่ายหยก ชม หยกและเครื่องประดบัทีท่ําจาก
หยกคุณภาพดเีหมาะเป็นของฝากของทีร่ะลกึ. 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (4)  
 นําท่านเขา้ทีพ่กั BAIGONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสาม กุ้ยหลิน - หยางซัว่ - ล่องเรือแม่น ้าหลีเจียง - ถ า้เงิน - ถนนฝรัง่   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) นําท่านไปยงั ร้านผา้ไหมจีน ชมและเลอืกซือ้ผา้ไหมและผลติภณัฑ์

จากไหม โดยเฉพาะเครือ่งนอน และเครื่องนุ่งหม่ทีท่ําจากไหมจนีคุณภาพด ีและเป็นทีน่ิยมซือ้เป็นของฝาก 
คอื ผา้นวมไหม เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตร ีใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝาก  .....นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองหยางซัว่ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงกุย้หลนิเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ี
ทศันียภาพสวยงาม จนไดร้บัคํากลา่วไว ้ วา่ “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงที่
สวยทีสุ่ดในจนี หยางซัว่กเ็ป็นทีท่ีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ” หยางซัว่เป็น
เมอืงทีม่รีายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เนื่องจากมแีหลง่
ท่องเทีย่วอนังดงามหลายๆแห่งบรเิวณรอบตวัเมอืง .....น าท่านลงเรอื
ล่องชมทศันียภาพ (ช่วงไฮไลท)์  แม่น ้ำหลีเจยีง ไดช้ือ่วา่เป็นแม่น ้า
ทีม่ทีศันียภาพสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของจนี  กล่าวคอืสองฟากฝ ัง่จะเรยีง
รายและเหลื่อมล ้าสลบัซบัซอ้นกนัไปมาของทวิเขาลูกน้อยใหญ่ทีม่ลีกัษณะรูปร่างงดงามต่างๆ  จน
ก่อใหเ้กดิภาพจนิตนาการขึน้มากมาย และความงามธรรมชาตขิองทศันียภาพแถบแมน่ ้าหลเีจยีง รวมกบั
เหล่าทวิเขายงัเป็นแรงดลใจใหเ้กดิภาพวาดทวิทศัน์อนัสวยงามจากนกัจติรกรเอกทีม่ชี ือ่เสยีงของจนีอกี
ดว้ย ..... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เมนูเผอืกครสิตลั 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ ถ า้เงิน ชมความงดงามตระการตาของหนิงอกและ

หนิยอ้ย ทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์ึน้มาไดง้ดงามราวกบัของจรงิ  ไม่
วา่จะเป็น เขาหมิะ, เวทมี่านยอ้ย,วงัคมิหนัต ์นอกจากนี้ภายในถํ้าบาง
แห่งหนิงอกหนิยอ้ยไดส้่องประกายแวววาวลอ้กบัแสงไฟ จนเกดิเป็น
สเีงนิ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ ถํ้าเงนิ  .....นําท่านแวะชมและเลอืกซือ้ใบ
ชา คุณภาพด ีสนิคา้โอทอ็ปประเทศจนี  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (7) เมนูปลาแชเ่บยีร ์
นําท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนฝรัง่ หรอื ถนนขา้วสาร เป็นทีน่ยิมของชาวต่างชาตทิีน่ยิมมาเทีย่วชมและ 
ชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 
นําท่านเขา้ทีพ่กั STARWAY HOTEL XINFUAN หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีส่ี หยางซัว่ - กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน  - ถ า้พระงาม - Dreamlike Lijinag   
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) นําท่านเดนิทางกลบักุย้หลนิ และ  นําท่านไปยงั เขาเหยาซาน ยอด
เขาทีสู่งทีสุ่ดของกุย้หลนิ นัง่กระเชา้ขึน้สูจุ่ดชมววิบนเขาเหยาซาน ชม
ทศันียภาพแบบพาโนรามาของภูเขาน้อยใหญ่นบัรอ้ยลูกเรยีงราย
สลบัซบัซ้อนแมน้ํ่าหลเีจยีงทีไ่หลคดโคง้ จนเป็นทีม่าของบทกวขีอง
นกัปราชญ์ราชวงศถ์งัไดก้ลา่วไวว้า่ แมน้ํ่าสวยดัง่สายไหมมรกต ภูผา
งามดัง่หยกมณ ี อกีทัง้ยงัถูกขนานนามนามวา่ เมอืงสวรรคแ์ดนพภิพ
.....ไดเ้วลาสมควรนําท่านลงจากเขา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (9) 
บ่าย นําท่านไปชม ถ า้พระงาม ชมพระพนัมอืและพระนอนแกะสลกัหนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจนี และชมความ

สวยงามของหนิงอก หนิยอ้ย ภายในถํ้า …..จากนัน้นําท่านแวะชมรา้นจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากใยไผไ่หม 
ซึ่งผลติเป็นเครื่องนุ่งหม่จากเยือ่ของไมไ้ผ ่ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (10) เป็ดปกักิง่ 
นําท่านชม DREAM LIGHT LIJIANG การแสดงแสง ส ีเสยีงผสมผสานกบักายกรรมจนี และบลัเลต ์บอก
เล่าเรื่องราวความผกูพนัของชวีติกบัธรรมชาตอินังดงามของกุย้หลนิ โดยมแีม่น้ําหลเีจยีงเชือ่มประสานเป็น
ดัง่หวัใจของทกุสรรพสิง่ไม่วา่จะเป็น คน,สตัว,์ ภูเขา, ตน้ไม ้  
นําท่านเขา้ทีพ่กั BAIGONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้า กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ทะเลสาบซานห ู- เจดียเ์งินเจดียท์อง (ถ่ายภาพจากด้านนอก)  - ช้อปป้ิง
ถนนคนเดินกุ้ยหลิน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (11) นําท่านไปชมความงาม
ของ เขางวงช้าง ถอืเป็นสญัลกัษณ์เมอืงกุย้หลนิ  ตัง้อยู่ทางตะวนัออก
เฉียงใตส้ดุ รมิแมน้ํ่าหลเีจยีงเป็นเขาหนิธรรมชาตทิีถู่กกดักร่อนนาน
นบัปี   จนทาํใหม้ลีกัษณะดคูลา้ยชา้งกําลงัยนืใชง้วงดื่มน้ําจากแมน้ํ่า
หลเีจยีง  ซึ่งเป็นทีม่าของชือ่เขางวงชา้ง  จากนัน้นําท่านชม ทะเลสาบ
ซานห ู เมื่อสมยั 900  ปีก่อนบรเิวณนี้เคยเป็นคูเมอืง ต่อมาปรบัปรุง
ใหเ้ป็นสวนสาธารณะ และสรา้งเจดยีท์อง-เจดยีท์องเงนิขึน้ 2 องค ์ 
ความสูงประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชัน้ โดยเจดยีอ์งคท์องสรา้งดว้ย
ทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ส่วนเจดยีเ์งนิ
นัน้สรา้งดว้ยปนูสเีงนิ โดยมอีุโมงคท์ีส่ามารถเชือ่มต่อถงึกนัได ้*** ให้
ท่านถ่ายภาพเจดยีจ์ากดา้นนอก ไม่ไดเ้ขา้ชมภายในเจดยี ์*** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
บ่าย .....น าท่านไปฟงับรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจนี ณ รา้นสมนุไพร 

รบับรกิารนวดฝา่เทา้ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ และซื้อเปา่ฟู่หลงิ หรอื
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บวัหมิะ ใชแ้กไ้ฟไหม ้น ้ารอ้นลวก... .....นําท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินปู้ สิงเจีย พบกบัหลายหลาก
สนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จบ็คอ รอ้นใน, ผลไมกุ้ย้หลนิ และสนิคา้อื่นๆ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (13) 
นําท่านเขา้ทีพ่กั BAIGONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีหก กุ้ยหลิน – กวางเจา -  ช้อปป้ิงถนนคนเดินปักก่ิง - กรงุเทพฯ   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (14) หลงัอาหารเชา้นําทา่นไปยงัสถานีรถไฟกุย้หลนิ  

*** กระเป๋าสมัภาระควรมขีนาดกลาง มคีนัชกัและลอ้ลากเพือ่ความสะดวกในการลากขึน้ลงบนัไดเลือ่น
ภายในสถาน ี ทกุท่านตอ้งดูแลกระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง ไม่มพีนกังานยกกระเป๋าบน และรถไฟไม่มหีอ้ง
เกบ็กระเป๋าสมัภาระ ***  

08.23 น. ออกเดนิทางสู่กวางเจา โดยรถไฟความเรว็สงูขบวนหมายเลข D 2833 
11.19 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟกวางเจา .....นําท่านไปยงัภตัตาคาร  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) เมนูอาหารกวางตุง้  
บ่าย นําท่านผา่นชม จตัรุสัฮวาเฉิง (เมอืงแห่งดอกไม)้ จตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงกวางเจา ศนูยก์ลางแห่งใหม่

ของเมอืง มพีืน้ทีก่วา่ 5.6 แสนตารางเมตร รวบรวมสิง่ก่อสรา้งหลายแห่งอยู่ในทีเ่ดยีวกนั มากกวา่ 39 
อาคาร ใหท้่านถา่ยรูปดา้นนอกกบั Canton Tower หอส่งสญัณาณทวีทีวีทีีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 
600 เมตร และถ่ายรูปดา้นนอกกบัอาคาร Guangzhou International Finance Center หรอื 
Guangzhou West Tower ตกึทีสู่งทีส่ดุเป็นลําดบัที ่9 ของโลก มคีวามสูงถงึ 103 ชัน้ หรอื 440.20 เมตร  
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมถนนคนเดินปักก่ิง แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมดงั เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า 
และสนิคา้กอ๊ปป้ีหลายหลายแบรนดใ์นราคาสุดพเิศษ อสิระใหท้่านเดนิชมและเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั ได้
เวลาสมควร 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (16) 
  หลงัอาหารนําท่านไปยงัสนามบนิ 
21.00 น. ออกเดนิทางกลบัโอยเทีย่วบนิที ่TG 679 
23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

********************************************** 
รายการทวัรน์ี้มกีารเขา้ชมรา้นสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่   รา้นชา หยก นวดฝา่เทา้ ผา้ไหม เยือ่ไผไ่หม 
ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม โดยใชเ้วลาแต่ละรา้นประมาณ 45 นาท ีซื้อหรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
 
อตัราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)     พฤศจิกายน - ธนัวาคม  2559 
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วนัเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่  
 

เดก็อาย ุ2-11 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เสริมเตียง 

เดก็อาย ุ2-11 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่เสริมเตียง 

พกั
เด่ียว 
เพ่ิม  

8-13, 22-27 พฤศจิกายน  2559 20,900 19,900 18,900 4,000 

30 พฤศจิกายน - 5 ธนัวาคม 
7-12 ธนัวาคม 

21,900 20,900 19,900 4,000 

28 ธนัวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 24,900 23,900 22,900 5,000 

 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ เสน้ทาง กรุงเทพฯ –กวางเจา- กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ การบนิไทย 
2. ค่าตัว๋รถไฟความเรว็สูง กวางเจา - กุย้หลนิ - กวางเจา  
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว  5  คนื  
4. ค่าอาหาร  16 มือ้ตามรายการ 
5. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
7. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ1,500 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
8. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  
9. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

      *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อคน (6 วนั x 10 หยวน x 2 วนั = 120 หยวน) 
             หวัหน้าทวัร ์50 บาทต่อวนัต่อคน (6 วนั x 50 บาท = 300 บาท) 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1.    หนงัสอืเดนิทางมอีายุนบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2.    หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสําหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
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3.    รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่่ายไม่เกนิ  
6 เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสําหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 

4.   สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 
(กรณวีซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5.   สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางตา่งด้าว จะตอ้งทําเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางตา่งดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

6.   เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ํางาน ญาตทิีต่ดิต่อได้
ในกรณฉุีกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรด
รบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7.   กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสูตบิตัร  
8.   กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อําเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9.   โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10.   ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทําวซ่ีาท่านจะตอ้ง 
          รบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
          ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัรหายใน 
          ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย์ 
11.   กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ํางานในประเทศไทย  
          และมใีบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป 
          ดําเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิ

 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการทํางาน 
 หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
 สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12.  สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทําวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัตอ้งไปนี้ 
 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
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 นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตกิเกอร ์ 
   หรอื รูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกต ิ4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวซ่ีา
ล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,000 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 
1,400 บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดําเนนิการเลม่ 
        ละ 500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิและ 750 บาท สําหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศนูยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของสถานทูตจนี   
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาวางเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ชว่งเทศกาล) โดยการโอนเขา้บญัช ี
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั  
3. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก์่อนเดนิทาง 
4. หากจองกอ่นวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระราคาทวัรท์ัง้หมด 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8 -14 วนั คดิค่าใชจ้่าย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกกรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี
 
เง่ือนไขกำรออกเดินทำง 
1. คณะเดนิทางขัน้ตํ่า 25 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ 
          ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
หมำยเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ

เปลีย่น แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
 เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนอื  
 ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรอื 
 บางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์ การล่าชา้ของสายการบนิ 

และปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 
4. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระเป็นการชาํระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้าํระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 
 เชน่กนัหากท่านมไิดท้อ่งเที่ยวตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 
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5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้
ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถ
คนืเงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสดุวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อน 

6. สําหรบัท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัวา่ทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม่   หากท่านออกบตัรโดยสารโดย
ไม่ไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ แลว้ปรากฏวา่ทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 


