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

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ จํานวน "#$ หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
 

� กาํหนดการเดินทาง � ธนัวาคม – � มกราคม ���� 

วนัแรก                                                            กรุงเทพฯ – กุ้ยหลนิ          

10.00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น : ประตู ; บริเวณ 
ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ที�บริษทัฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

LM.00 น.  เดินทางสู่เมืองกุย้หลิน  มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเที�ยวบินที�  CZ 656 �   
**แวะพกัที�สนามบินอู๋ซู เมอืงหนานหนิง จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่เมอืงกุ้ยหลนิ 

LQ.00 น. ถึงสนามบิน เมอืงกุ้ยหลนิ “ดนิแดนแห่งเขาเขียว  นํ�าใส  ถํ�าแปลก  หินสวย  สวนงาม” ซึ� งตั1งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี บริเวณนี1 เมื�อ 456 ลา้นปี ก่อนเคยเป็นทะเล ต่อมาเกิดการเปลี�ยนแปลงของ
เปลือกโลกทาํใหก้ลายเป็นแผน่ดิน กดักร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่างสวยแปลกตาและถํ1ามากมาย หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

คํ�า � รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 
  � พกัที� GUILIN JIN YI HOTELหรือเทียบเท่า 



   2 

วนัที�สอง                     เมอืงหลงเซิ�น –  หมู่บ้านชาวจ้วง – แปลงนาขั�นบันไดจินเชอ – กุ้ยหลนิ 

เช้า  � รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหลงเซิ�น เมืองในหุบเขาที�อุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้ แร่ธาตุ เป็นเมืองนํ1าพุ
ร้อนที�มีชื�อเสียง อีกทั1งเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของชนชาติส่วนนอ้ย ถึงเมืองหลงเซิ�นนาํท่านขึ1นเขาสู่ หมู่บ้านชาว
จ้วง ซึ� งมีอารยธรรมและภาษาพดูหลายคาํเหมือนภาษาไทย เช่น คาํวา่ เป็ด ไก่ และการนบัเลข เป็นตน้ และชม แปลง
นาขั�นบันไดจินเชอ นาํท่านขึ1นสู่จุดชมวิวใหท่้านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั **ของพื�นเมืองหลงเซิ�น เหลา้หรือนํ1าผึ1ง
แช่ตวัต่อ แกโ้รคไขขอ้ ปวดหลงั ปวดขา, เห็ดหอมธรรมชาติดอกเลก็ๆ ยอดหน่อไมต้ากแหง้ ปลาแม่นํ1าตากแหง้  

เที�ยง  � รับประทานอาหาร ณ หมู่บา้นชาวจว้ง  
บ่าย   นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ� งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว “จว้ง” นามกุย้หลินมีที�มาจากอดีตดินแดนนี1 มี

ป่า (หลิน) ตน้ “ กุย้ฮวย ” เยอะ ซึ� งคนกุย้หลินไดน้าํดอกของตน้กุย้ฮวยมาตากแหง้อบพร้อมใบชากลายเป็น “ ชากุย้
หลิน ” ที�มีชื�อเสียง นาํท่านแวะเลือกซื1อ ไข่มุกครีม ไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ1าจืดที�เพาะเลี1ยงในทะเลสาบ  

คํ�า � รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 
  � พกัที� GUILIN JIN YI HOTELหรือเทียบเท่า    

วนัที�สาม                             กุ้ยหลนิ -  เมอืงหยางซั�ว -  ถํ�าเงนิ -  ล่องเรือชมแม่นํ�าหลเีจยีง - ถนนฝรั�ง     

เช้า  � รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั�ว ตั1งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลิน เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีทศันียภาพ 
สวยงาม จนไดรั้บคาํกล่าวไวว้่า “หากกุย้หลินเป็นเมืองที�สวยที�สุดในจีน หยางซั�วก็เป็นที�ที�สวยที�สุดในกุย้หลิน” 
หยางซั�วเป็นเมืองที�มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เนื�องจากมีแหล่งท่องเที�ยวอนังดงามหลายๆ แห่งบริเวณ
รอบตวัเมือง นบัวา่เป็นสวรรคบ์นดินที�มีชื�อเสียงที�นกัท่องเที�ยวตอ้งมาเยือนเมื�อมาถึงกุย้หลิน จากนั1นนาํท่านเดินทาง
สู่ ถํ�าเงิน ซึ� งเป็นถํ1าที�มีความงดงามที�สุดของกุย้หลิน ถํ1านี1 เป็นถํ1าที�อยู่ติดกบัแม่นํ1 าหลีเจียง ซึ� ง ภายในถํ1าจะมีนํ1 าตก
สายนํ1 าใสและปลาต่างๆไหลเวียนเขา้สู่ภายในถํ1า อีกสัมผสัใหม่ของการท่องถํ1านี1 คือ ท่านจะไดเ้ที�ยวชมปราสาท
พระจนัทร์และเงาสะทอ้นในนํ1า เปรียบประดุจกระจกใน ซึ� งเป็นสถานที�ที�หาที�ใดจะเสมอเหมือนได ้ภายในปราสาท 
ท่านจะไดพ้บกบั เสาซึ�งสูงเด่น ร่มที�ประดบัดว้ยไข่มุกอนัมีค่า หินคริสตลัสะทอ้นแสงมีค่าที�มาของชื�อถํ1านี1   

เที�ยง  � รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ปลาอบเบียร์ 
บ่าย  นาํท่านล่องเรือชมทศันียภาพ แม่นํ�าหลเีจยีง (ช่วงไฮไลท์) ไดชื้�อวา่เป็นแม่นํ1าที�มีทศันียภาพสวยที�สุดแห่งหนึ�งของจีน  

กล่าวคือสองฟากฝั�งจะเรียงรายและเลื�อมลํ1าสลบัซบัซอ้นกนัไปมาของทิวเขาลูกนอ้ยใหญ่ ที�มีลกัษณะรูปร่างงดงาม
ต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ1นมากมาย และความงามธรรมชาติของทศันียภาพแถบแม่นํ1 าหลีเจียง รวมกบั
เหล่าทิวเขายงัเป็นแรงดลใจใหเ้กิดภาพวาดทิวทศัน์อนัสวยงามจากนกัจิตรกรเอกที�มีชื�อเสียงของจีนอีกดว้ย จากนั1น
นาํท่านแวะ ร้านสินค้าที�ทํามากจากใยไผ่  เป็นการนาํใยไมไ้ผ่มาแปรรูปเป็นสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น เสื1 อผา้ 
ผา้ขนหนู ฯลฯ  

คํ�า � รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
   หลงัอาหารเชิญท่านอิสระชอ้ปปิ1 งสินคา้พื1นเมืองย่าน ถนนฝรั�งหยังเหยินเจีย ตําบลหยางซั�ว หรือ ถนนคนเดิน ที�

ขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หน้าตาคลา้ยคลึงกบัถนนขา้วสาร มีทั1งโรงแรม ผบั บาร์ ร้านอาหาร และยงัมีสินคา้แบบจีน
วางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอที�นาํมาทาํเป็นปลอกหมอน ผา้พนัคอ เสื1อผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหิน
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แกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาติ และสัตวม์งคลต่างๆ หนงัสือคาํคมของ 
เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผูน้าํจีนกมี็วางขายใหเ้ลือกซื1อเลือกหากนัตามชอบ    

   � พกัที� YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�                               หยางซั�ว – กุ้ยหลนิ - วดัเหนินเหยนิ –  เขางวงช้าง –  DREAM LIKE LIJIANG  

เช้า  � รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ� งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว “จว้ง” นามกุย้หลินมีที�มาจากอดีตดินแดนนี1 มี
ป่า (หลิน) ตน้ “ กุย้ฮวย ” เยอะ ซึ� งคนกุย้หลินไดน้าํดอกของตน้กุย้ฮวยมาตากแหง้อบพร้อมใบชากลายเป็น “ ชากุย้
หลิน ” ที�มีชื�อเสียง จากนั1นนาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมที� วัดเหนินเหยิน เป็นวดัที�ตั1งอยู่ใจกลางเมืองกุย้หลิน มีแต่
แม่ชีที�อาศยัอยู่ในวดัแห่งนี1 จากนั1นนาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ใหท่้านไดช้มการสาธิตการนวดเทา้ ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ� ง
ในการผ่อนคลายความเคลียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ ท่านยงัไดเ้ลือกซื1อยาแกน้ํ1 าร้อน
ลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที�ถูกไฟไหม,้ นํ1 าร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดั
ต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื�น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกลื1อน, โรคผิวหนงัต่างๆ  

เที�ยง  � รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เผือกอบนํ�าผึ�ง 
บ่าย  นาํท่านเขา้สวนชม เขางวงช้าง สัญลกัษณ์ของเมืองกุย้หลินซึ� งมีลกัษณะเหมือนชา้งยืนดูดนํ1าอยู่ริมฝั�งแม่นํ1 าหลีเจียง

ริมแม่นํ1าหลีเจียงเป็นเขาหินธรรมชาติที�ถกูกดักร่อนนานนบัปี   จนทาํใหมี้ลกัษณะดูคลา้ยเชือกชา้งกาํลงัยืนใชง้วงดื�ม
นํ1าจากแม่นํ1าหลีเจียง  ซึ� งเป็นที�มาของชื�อ “เขางวงชา้ง” บนเขามีเจดียผ์เูสียน ซึ� งสร้างในสมยัราชวงศห์มิง จากนั1นนาํ
ท่านแวะ ชิมชา ตน้กาํเนิด ซึ�งมีชาหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซื1อเป็นของฝาก 

คํ�า � รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารคํ�านาํท่านชมการแสดง DREAM LIKE LIJIANG ซึ� งเป็นการแสดงพิเศษที�มีการผสมผสานระหว่าง

บลัเล่ต ์และกายกรรมอย่างลงตวัโดยแม่นํ1าหลีเจียงถูกนาํมาเป็นตวัเชื�อมเพื�อเล่าเรื�องราวของสรรพสิ�งที�ผกูพนัอยู่กบั
สายนํ1า เช่น ภูเขา, ตน้ไม,้ สตัวต่์างๆ, แมลง หรือแมก้ระทั�งสิ�งมีชีวิตที�อยูใ่ตล้าํนํ1าหลีเจียง 

  � พกัที� GUILIN JIN YI HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า                        เขาเหยาซาน – เจดย์ีเงิน เจดย์ีทอง – ทะเลสาบซานหู ทะเลสาบหรงหู – ช้อปปิ� งตลาดใต้ดนิ 

เช้า  � รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
นาํท่านนั�งกระเช้าลอยฟ้า ขา้มภูเขาเขียวขจี ขึ1นสู่จุดชมวิวเมืองกุย้หลินที�สวยที�สุดบน 
เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุย้หลิน
และขนุเขานบัร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที�รวมกนัเป็นหนึ�งจนแยกไม่ออกว่า “เมือง
อยู่ในหุบเขา” หรือ “ภูเขาอยู่ในเมือง” ท่านที�เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคลอ้งกุญแจ
คาํมั�นสัญญา จากนั1นนาํท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั1งใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื�อมาทาํใส้
นวมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื1อเป็นทั1งของฝากและใชเ้อง 

เที�ยง  � รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ขาหมรํู�ารวย 
บ่าย นาํท่านขึ1นชมและถ่ายรูปกบั เจดย์ีเงิน เจดีย์ทอง เพื�อเป็นศิริมงคล อยูใ่นทะเลสาบซานหู เป็นเจดียค์ู่ เจดียห์นึ�งสร้าง

ดว้ยทองเหลือง ถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูนเป็นสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบ
อากาศดี วิวทิวทศันส์วยงามยิ�งนกัถือวา่เป็นจุดชมวิวที�สวยงามอีกแห่งหนึ�งในกุย้หลินใกล้ๆ  กนันั1น นาํท่านชม 
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ทะเลสาบหรงหู อยูท่างตะวนัตกของแม่นํ1าหลีเจียง ตั1งชื�อตามตน้ไทรอาย ุ R66 ปีที�ขึ1นอยูริ่มฝั�งขา้งประตูเมืองดา้นใต ้
ซึ� งเป็นประตูที�บูรณะขึ1นใหม่แทนประตูเก่า สร้างตั1งแต่สมยัราชวงศถ์งั จากนั1นนาํท่านชม หยกจนี ของลํ1าค่าของ
ปักกิ�งที�ขึ1นชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อวา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยติุธรรม รวมไปถึง
ลทัธิขงจืSอยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และ
ความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํ
ใหอ้ายยุืนอีกดว้ย ใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก 
แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื1อเป็นของขวญัของฝาก จากนั1นนาํท่านชอ้ปปิ1 ง ตลาดใต้ดิน อิสระชอ้บปิ1 ง
เสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั�น ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

คํ�า � รับประทานอาหาร ณ  ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ�ง 
  � พกัที� GUILIN JIN YI HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที�หก                                                                         กุ้ยหลนิ – กรุงเทพฯ 

เช้า    � รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
 จากนั1นนาํท่านสู่ท่าอากาศยานเมืองกุย้หลิน 
`;.`` น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� CZ 655 � 

**แวะพกัที�สนามบินอู๋ซู เมอืงหนานหนิง จากนั�นนําท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 
La.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......... 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************    
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป *** ) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพื�นเมอืงให้นักท่องเที�ยว
ทั�วไปได้รู้จกัคือ  ร้านใยไผ่, บัวหิมะ, หยกจนี, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้
เวลาร้านละประมาณ :d-e` นาที ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัgวภายในประเทศ (เครื�องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 
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� กาํหนดการเดินทาง � ธนัวาคม – � มกราคม ���� 

อตัราค่าบริการ             ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                         ท่านละ  aL,900  บาท 
                                         พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม    ท่านละ    :,d``  บาท 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี� ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเดก็ ซึ�งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามนั

โลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามนัขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ*เกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                               บริษทัขอสงวนสิทธิU ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�
และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ1ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัVวเครื�องบินชั1นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื1อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ1าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ หมายเหตุ :  สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํ1าหนกั     และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  โดยใหก้ระเป๋า

สมัภาระที�โหลดใตท้อ้งเครื�องไดท่้านละ 4 ใบ มีนํ1าหนกัไม่เกิน bc กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมีขนาดโดยรอบของ
กระเป๋ารวมแลว้ไม่เกิน 4dR เซนติเมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สมัภาระติดตวัขึ1นเครื�องไดท่้านละ 4 ชิ1น นํ1าหนกัตอ้งไม่เกิน d 
กิโลกรัม ถา้นํ1าหนกัและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้   จะตอ้งเสียส่วนที�เกินเป็นจาํนวนเงิน b66 
USD หรือ 4,c66 หยวนต่อใบ 

☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มี
อายตุั1งแต่ 4 เดือนขึ1นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 4 เดือน ถึง 4d ปี และผูที้�มีอายสูุงกว่า i6 ปี ขึ1นไป ค่าชดเชยทั1งหลายตาม
กรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั1งนี1ยอ่มอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื1อ, 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 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

� กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม L8` หยวนต่อคน 

(เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

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

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั1 งแรก มดัจาํท่านละ L`,000 บาท หรือทั1งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี1 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัVวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 466% ซึ�งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั1งสิ1น และในกรณีที�ออกตัVวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้อง
จะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตัVวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั1งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัVวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ 

ทั1งสิ1น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัVวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมี

ค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั1น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัVวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัVว c,666 บาท + ค่าตัVวเครื�องบินใหม่ทั1งหมดในโปรแกรม และวนัเดินทางนั1นๆ 
+ ส่วนต่างของภาษีนํ1ามนัเชื1อเพลิง / ตัVว 4 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่า
วีซ่า เป็นตน้ (ค่าตัVวเครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออกตัVวไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทาง
สายการบินทาํเงินคืนใหซึ้�งอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ b-c เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ L` ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�กุ้ยหลนิ) ครบ Ld ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทย
เดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธิU  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั1งสิ1น และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั1งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิU ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั1งสิ1น 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ1นไป คืนเงินทั1งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ1นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั1งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดั 

จาํที�พกัโดยตรง   หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้           รวมถึง 
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เที�ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั1งหมด 
เนื�องจากค่าตัVวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั1นๆ 

หมายเหตุ 
4. จาํนวนผูเ้ดินทางขั1นตํ�าผูใ้หญ่ 4d ท่านขึ1นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
b. บริษทัฯ มีสิทธิU ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี1  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
c. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
�. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ1นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
d. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั1งจากไทย และต่างประเทศซึ�ง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
�. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั1งสิ1น แต่ทั1งนี1ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิU การจดัหานี1โดยไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 
i. ราคานี1 คิดตามราคาตัVวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัVวเครื�องบินปรับสูงขึ1น บริษทัฯ สงวนสิทธิU ที�จะปรับราคาตัVวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
R.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั1น 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื1อ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
46. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
44. เนื�องจากตัVวเครื�องบินเป็นตัVวราคาพิเศษ เมื�อออกตัVวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม 
ตัVวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
4b. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั1งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั1งหมด 
13.ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัVวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั1 ง  มิฉะนั1นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั1งสิ1น 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทาง 
4. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกดิ
การชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ1ว 2 ใบ มีพื1นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั1น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านั1น และตอ้งไม่ใช่สติSกเกอร์  
หรือรูปพริ1นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน **    ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวซ่ีา กรุณาเตรียม 
หนังสือรับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดนิทาง 
�. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
d. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า LQ ปี  
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- เดก็อายุตํ�ากว่าLQปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ)  
- เดก็อายุตํ�ากว่าLQปี เดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกดิ) , สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่  
หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้เดนิทางอย่างไร ต้องมลีายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที� 
อาํเภอหรือเขตเท่านั�น  
 - เดก็อายุตํ�ากว่าLQปี เดนิทางพร้อมญาต ิขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ ,   
หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี�ยวข้องกบัผู้เดนิทางอย่างไร ต้องมลีายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที� 
อาํเภอหรือเขตเท่านั�น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ เปลี�ยนนามสกลุ (ถ้ามี) 
- ในกรณีเดก็อายุตํ�ากว่า d ปี ขอสูตบัิตร(ใบเกดิ)ตวัจริง 

e.เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
i. ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

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

R. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั1นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย i วนัทาํการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

;.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิ*ของสถานทูต และบางครั�งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

46. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย b สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิกบัทางบริษทัฯ)  
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี� 

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�พริ1นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  L,0d0 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 
 

  

 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี�** 

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) .................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................................
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