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          ประกาศ !!!   
  เนื�องจากสภาวะนํ�ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ�นทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษ ี
 นํ�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ*เกบ็ค่าภาษนํี�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง  

�กําหนดการเดินทาง � – �� ตลุาคม ���� 
วนัแรก               กรุงเทพฯ – กวางเจา – เหอโจว   

12.01 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น ; ประตู < บริเวณ 
ISLAND-D โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกในการเช็คอินและกระเป๋าเดินทางใหก้บัท่าน 

11.;L น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงกวางเจา โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที�ยวบิน TG6O2 �  
P;.<L น.  ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจ

การคา้ นอกจากนีAยงัมีอาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนีA  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร
แลว้ จากนัAนนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเหอโจว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 

คํ�า     �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
� พกัที� BO SHENG GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง                                  เหอโจว – ถํ�าเงนิ – กุ้ยหลนิ – เจดย์ีเงินเจดีย์ทอง (ไม่รวมขึ�นชม) 

เช้า   �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเที�ยวชม ถํ�าเงนิ ตัAงอยูที่�อาํเภอลี�ผู ่ ภายในถํAาจะมีบรรดาหินงอก หินยอ้ยอนังดงาม

วิจิตรตระการตาจาํนวนมากมาย ซึ� งจะมีรูปร่างลกัษณะต่างๆ อนัเกิดจากธรรมชาติ
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เสกสรรปัA นแต่งขึAนดูราวกบัของจริง อาทิเช่น  เวทีม่านยอ้ย วงัคิมหนัต ์เขาหิมะฯลฯ อีกทัAงหินงอก หินยอ้ยบางแห่งที�ถ ํAา
นีAจะมีเกร็ดเงินส่องประกายแวววาวยามเมื�อตอ้งแสงไฟ 
ซึ�งแลดูดั�งคริสตลัสีเงินจึงทาํใหเ้ป็นที�มาของชื�อ“ถํAาเงิน” จากนัAนนาํท่านแวะ ร้านสินคา้ที�ทาํมากจากใยไผ่ เป็นการนาํ 
ใยไมไ้ผม่าแปรรูปเป็นสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เสืAอผา้ ผา้ขนหนู ฯลฯ    

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว นํA าใส ถํA าแปลก หินสวย สวนงาม ” ซึ� งตัA งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี บริเวณนีA เมื�อ KLM ลา้นปี ก่อนเคยเป็นทะเล ต่อมาเกิดการเปลี�ยนแปลงของ
เปลือกโลกทาํใหก้ลายเป็นแผน่ดิน กดักร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่างสวยแปลกตาและถํAามากมาย  นาํท่านชมวิวกุย้หลิน
ริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ� งบริเวณนีA เมื�อ LMM ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ไดรั้บการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้าง
เจดียค์ู่หนึ� งขึAนกลางทะเลสาบ เจดียค์ู่นัAนเรียกว่า เจดีย์หยื�อเยี�ยะ หรือ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ�นบนตัวเจดีย์) เจดีย์
องค์หนึ� งสร้างดว้ยทองเหลือง ซึ� งถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูน ระหว่าง N 
เจดียมี์อุโมงคเ์ชื�อมถึงกนั  

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ขาหมรํู�ารวย 
� พกัที� GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที�สาม                             กุ้ยหลนิ – เขางวงช้าง – กระเช้าเหยาซาน – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG   

เช้า   �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชม เขางวงช้าง สญัลกัษณ์ของเมืองกุย้หลินซึ�งมีลกัษณะเหมือนชา้งยืนดูดนํAาอยู ่
ริมฝั�งแม่นํAาหลีเจียงริมแม่นํAา หลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที�ถกูกดักร่อนนานนบัปี   จนทาํ
ใหมี้ลกัษณะดูคลา้ยเชือกชา้งกาํลงัยืนใชง้วงดื�มนํAาจากแม่นํA าหลีเจียง ซึ� งเป็นที�มาของชื�อ 
“เขางวงชา้ง” บนเขามีเจดียผ์ูเสียน ซึ� งสร้างในสมยัราชวงศห์มิง จากนัAนนาํท่านแวะร้าน
นวดเท้า ให้ท่านไดช้มการสาธิตการนวดเทา้ ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ� งในการผ่อนคลายความเคลียด และบาํรุงการไหลเวียน
ของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านจะไดเ้ลือกซืAอยาแกน้ํAาร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ�ง 
บ่าย นาํท่าน นั�งกระเช้าลอยฟ้า ขา้มภูเขาเขียวขจี ขึAนสู่จุดชมวิวเมืองกุย้หลินที�สวยที�สุดบน 

เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุย้หลินและ
ขุนเขานบัร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที�รวมกนัเป็นหนึ� งจนแยกไม่ออกว่า “เมืองอยู่ใน
หุบเขา” หรือ “ภูเขาอยู่ในเมือง” ท่านที�เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคลอ้งกุญแจคาํมั�นสัญญา 
จากนัAนนาํท่านเลือกซืAอ หยกจีน เป็นของฝากลํAาค่าที�ขึAนชื�อ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํ
โชค 

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านชมการแสดง  DREAMLIKE LIJIANG ซึ� งเป็นการแสดงพิเศษที�มีการผสมผสานระหว่างบลัเล่ตแ์ละกายกรรม
อยา่งลงตวั โดยแม่นํAาหลีเจียงถกูนาํมาเป็นตวัเชื�อมเพื�อเล่าเรื�องราวของสรรพสิ�งที�ผกูพนัอยู่กบัสายนํAา เช่น ภูเขา, ตน้ไม,้ 
สตัวต่์างๆ, แมลง หรือแมก้ระทั�งสิ�งมีชีวิตที�อยูใ่ตล้าํนํAาหลีเจียง  
� พกัที� GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า   
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วนัที�สี�       กุ้ยหลนิ – สวนหลวิซานเจีย – หยางซั�ว – ล่องเรือแม่นํ�าหลเีจียง – ช้อปปิ� งถนนฝรั�ง   

เช้า   �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเที�ยวชม สวนหลิวซานเจีย ซึ� งเป็นอุทยานทางวฒันธรรม ที�รวมเอาขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของชนกลุ่มนอ้ยที�
อาศยัอยู่ในเมืองกุย้หลิน มีสาวนอ้ยชาวจว้งในชุดชนกลุ่มนอ้ย หนา้ตาน่ารักจิAมลิAม อธัยาศยัดี มาฟ้อนรําพืAนเมืองใหทุ้ก
ท่านไดรั้บชม และยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ ของชนเผ่าตง้ ชนเผ่าเยา้ ชนเผ่าแมว้ มาจดัแสดงให้ชม และเขา้ร่วมอีกมากมาย 
ท่านยงัสามรถเดินเขา้ไปสัมผสัชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มนอ้ยในบา้นไมด้ั�งเดิมของชาวบา้น ซึ� งยงัเป็นที�พาํนกัอาศยั
ของพวกเขาในปัจจุบนั จากนัAนนาํท่านแวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้
ทัAงใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการ
ซืAอเป็นทัAงของฝากและใชเ้อง 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั�ว ตัAงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลิน เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีทศันียภาพ 
สวยงาม จนไดรั้บคาํกล่าวไวว้่า “หากกุย้หลินเป็นเมืองที�สวยที�สุดในจีน หยางซั�วก็เป็นที�ที�สวยที�สุดในกุย้หลิน” หยาง
ซั�วเป็นเมืองที�มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เนื�องจากมีแหล่งท่องเที�ยวอนังดงามหลายๆ แห่งบริเวณรอบตวั
เมือง นบัว่าเป็นสวรรค์บนดินที�มีชื�อเสียงที�นกัท่องเที�ยวตอ้งมาเยือนเมื�อมาถึงกุย้หลิน จากนัAนนาํท่าน ลงเรือล่องชม
ทศันียภาพ แม่นํ�าหลีเจียง ไดชื้�อว่าเป็นแม่นํAาที�มีทศันียภาพสวยที�สุดแห่งหนึ�งของจีน กล่าวคือ สองฟากฝั�งจะเรียงราย
และเลื�อมลํAาสลบัซบัซอ้นกนัไปมาของทิวเขาลูกนอ้ยใหญ่ ที�มีลกัษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อใหเ้กิดภาพจินตนาการ
ขึAนมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่นํA าหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายงัเป็นแรงดลใจให้เกิด
ภาพวาดทิวทศัน์อนัสวยงามจากนกัจิตรกรเอกที�มีชื�อเสียงของจีนอีกดว้ย จากนัAนนาํท่านแวะชิมชาต้นกําเนิด ซึ� งมีชา
หลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซืAอเป็นของฝาก     

คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ปลาอบเบียร์, เผือกอบนํ�าผึ�ง     
  หลงัอาหารคํ�านาํท่านเดินทางสู่  ถนนฝรั�ง  หรือถนนซีเจียใหท่้านอิสระชอ้ปปิA งสินคา้ของฝากนานาชนิดราคาถูก  เพื�อ

เป็นของฝากของที�ระลึก 
� พกัที� YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�ห้า    หยางซั�ว – กวางเจา – ถนนปักกิ�ง – กรุงเทพฯ 

เช้า   �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้  ซึ� งเป็นเมืองใหญ่ที�เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ 
นอกจากนีAยงัมีอาหารและภาษาที�เป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลนีA  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงกวางเจา (ต่อ) จากนัAนนาํท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ�ง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปปิA ง ซึ� งถนนนีAถูกตกแต่ง

ไวอ้ยา่งสวยงาม เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวเดินชอ้ปปิA งตามอธัยาศยั  
คํ�า �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินไป่หวิน เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
\1.\L น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที�ยวบิน TG6]^ � 
\\.;L น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 
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************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************    
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ PL ท่านขึ�นไป *** ) 
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมืองให้นักท่องเที�ยวทั�วไป

ได้รู้จกัคือ  นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ), หยก, ชา,  ผ้าไหม, ร้านเยื�อไผ่ ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 
;L นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที�ต้องออกตัcวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 
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กําหนดการเดินทาง ผู�ใหญ� / เด็ก 

พักห�องละ 2 ท�าน 

ราคาท�านละ 

พักเดี่ยวจ�ายเพ่ิม 

ท�านละ 

\P – \L ตุลาคม \LL2 \<,^11 บาท ;,L11 บาท 
 

 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี� ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเดก็ ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�

มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํี�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ*เก็บค่า
ภาษนํี�ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 

                            บริษทัขอสงวนสิทธิ] ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทัAงนีA ขึAนอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัAงนีA ขึAนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�
สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํAามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัว̂เครื�องบินชัAนทศันาจร   ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมืAอ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํAาหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน NM กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายุ

ตัAงแต่ K เดือนขึAนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง K เดือน ถึง K� ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ _M ปี ขึAนไป ค่าชดเชยทัAงหลายตามกรรม
ธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทัAงนีAยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืAอ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

� ค่าทปิไกด์ วนัละ P1 หยวนต่อคน ต่อวนั และ คนขบัรถ วนัละ P1 หยวนต่อคน ต่อวนั แปลว่า เดินทางทั�งหมด 
L วนั จ่ายไกด์ L1 หยวน  คนขบั L1 หยวน รวมเป็น P11 หยวน ต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ที�ดูแลคณะจาก
เมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

� ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที�จ่าย < % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  
จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิ*ออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัA งแรกมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทัAงหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานีA เป็นราคาโปรโมชั�น ตั^วเครื� องบินต้องเดินทางตามวนัที�  ที�ระบุบนหน้าตั^วเท่านัAน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัAงสิAน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ] ในการคืนเงิน  ทัAงหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ P1 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�เซินเจิ�น) ครบ PL ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน   สละสิทธิ]  ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัAงสิAน  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 
200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัAงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ] ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัAงสิAน  

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึAนไป คืนเงินทัAงหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึAนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทัAงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 t.� ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทัAงหมดเนื�องจากค่าตัว̂เป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนัAนๆ 

หมายเหตุ 
K. จาํนวนผูเ้ดินทางขัAนตํ�าผูใ้หญ่ K� ท่านขึAนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
N. บริษทัฯ มีสิทธิ] ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีA  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
|. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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�. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึAนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
�. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัAงสิAนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัAงจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
t. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัAงสิAน แต่ทัAงนีAทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ] การจดัหานีAโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
_. ราคานีA คิดตามราคาตัว̂เครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว̂เครื�องบินปรับสูงขึAน บริษทัฯ สงวนสิทธิ] ที�จะปรับราคาตัว̂เครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
}.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ t เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านัAน 
L. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัAงสิAน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืAอ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
KM. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัAงสิAน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเที�ยวเอง 
KK. เนื�องจากตัว̂เครื�องบินเป็นตัว̂ราคาพิเศษ เมื�อออกตัว̂ไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว̂
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
KN. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัAงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ได้
ระบุไวแ้ลว้ทัAงหมด 
13.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัA ง  มิฉะนัAนทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัAงสิAน 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทาง 
 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิการชํารุด 
    เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิAว 2 ใบ มีพืAนหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านัAน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านัAน และตอ้งไม่ใช่สติ~กเกอร์ หรือ

รูปพริAนซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน t เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือ
รับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาใหเ้ป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดูวา่ 
ตัAงแต่ปี NMKM จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  

�. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัAน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตัAงแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผู ้
เดินทาง ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน |M,MMM บาท ขึAนไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง < เดอืนขึ�น
ไป**บัญชีกระแสรายวนั และเดนิสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบัสถานฑูตจนี 

6.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
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_. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า PL ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัรของเดก็, หนงัสือรับรองของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้
โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และ
สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัAน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตัAงแต่หนา้แรกที�มีชื�อของ
ผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้าย
ในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั < เดอืนขึ�นไป** 

}. กรณีผู้เดนิทางไม่มีสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้ โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�ออก
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น
ของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านัAน ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) 
ตัAงแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�
สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลัง < เดอืนขึ�นไป** 

^.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
KM.  ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา    เล่ม
ที�มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

KK. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันัAนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย �-_ วนัทาํการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

P\.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิ*ของสถานทูต และบางครั�งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย N สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านัAน 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนที�สถานทูตจีน 

      ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  K.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิAว จาํนวน N ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน t เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
�.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          �.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั t เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 
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1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริAนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า (ต่างชาตฝิรั�งเศสไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ O เดือน 
มฉิะนั�นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................SURNAME................................................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส........................................................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.........................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ.............................................. 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................... ........... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน..................................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ....................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     � ไม่เคย     � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื�อวนัที�..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�..............................เดอืน............................ปี................................ 
ภายใน P ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ.................................................................................................... 
เมื�อวนัที�..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�..............................เดอืน.............................ปี............................... 

รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION..................................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
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**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี�เพื�อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033   


