
 

 

ทัวร์จีน:TOUR22754 

 
 

 



กุ้ยหลิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
วันเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อน

วันท่ี 

6-11 ธ.ค. 62 15,900.- 12 มิ.ย. 63 

6-11 มี.ค. 63 15,900.- 12 ก.ย. 63 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมชั่นพเิศษไม่มีราคา

เดก็** 

**หากทางการจีน มกีารยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป ทางบริษัทจะต้องขอเก็บค่าท าวซ่ีาเด่ียว 

1,500 บาท/ท่าน** 

โปรดทราบ!! รายการทวัร์นีเ้ป็นรายการทวัร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายจากร้านจ าหน่ายสินค้า

พืน้เมือง เช่น ยาสมนุไพรจีน ผ้าไหม เคร่ืองหยก ใบชา ยางพารา เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลง

ประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทวัร์ปกติ  จึงมีความจ าเป็นต้องขอให้ทกุท่านเข้าชมการแนะน าสินค้า

ตามที่ระบใุนโปรแกรม  ใช้เวลาประมาณ  60 - 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายสว่น

ต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทวัร์ราคาพิเศษ 

ทัง้นี ้การซือ้ หรือ ไม่ซือ้สินค้าเป็นความพงึพอใจสว่นตวัของท่าน บริษัทไม่มีสว่นได้ผลประโยชน์ใดๆกบัการซือ้ขาย

สินค้าในร้านดงักลา่ว จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลงั 

อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิง้ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึง่ทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้า

ร้านในบางเส้นทาง.  

 

รายละเอียดการเดินทาง      
 



วันแรก  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน  
 

10.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  
เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

13.15 น.         น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานหนานนิงโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี CZ6100 

16.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง... 

17.50 น. น าท่ าน เดินทางสู่  ท่ าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เมืองกุ้ยห ลิน  โดยสายการบิน  CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100 

18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เมืองกุย้หลิน เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวา่งซี
จว้ง กุย้หลินถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเป็นสถานท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศจีน คนจีนยกให้
เป็นดงั เมืองสวรรค์บนพิภพ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงว่ามีทศันียภาพท่ีสวยงามมายาวนาน หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้......น าท่านสู่ภตัตาคาร เพื่อรับประทานอาหาร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

                           พกัที ่GUILIN JIN YU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองกุ้ยหลิน 

 

  

 
 



วันท่ีสอง กุ้ยหลิน – กระเช้าขึน้เหยาซาน – ร้านหยก – เขางวงช้าง(รวมค่ารถกอล์ฟ) – 

ร้านยาบัวหมิะ – โชว์ Mirage   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเช้าน าท่านนัง่ กระเช้าเล็ก (เป็นกระเช้าห้อยขาขนาดเล็กที่นัง่ได้ ๒ท่าน) ขึน้สู ่ยอดเขา

เหยาซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่ตัง้อยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานมีความสูงราว 

800 เมตรเหนือระดับน า้ทะเลเมืองท่านขึน้ไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซานแล้วจะได้พบกับทัศนีย์

ภาพที่งดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมมุสงูท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถกูโอบล้อมด้วยขุนเขาหินปนู

รูปร่างแปลกน้อยใหญ่มากมาย สายน า้หลีเจียที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินราวสายไหมที่คดเคีย้วอ่อน

ช้อย หากท่านได้ขึน้เขาเหยาซานในฤดูใบไม้ผลิ  ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกตู้

เจียนที่บานสะพร่ังทัว่ภูเขา ช่างเป็นภาพทางธรรมชาติที่งดงามเกินค าบรรยาย เมื่อสมควรแก่เวลา

น าท่านนั่งกระเช้ากลบัลงจากภูเขา...จากนัน้น าท่านชม ร้านหยก (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 

นาที) ชมการสาธิตการแยกแยะหยกจริง หยกปลอม หยกถูกใช้เป็นเคร่ืองประดบัเลอค่าตัง้แต่อดีต

กระทัง้ปัจจุบนั การมีเคร่ืองประดบัหยกติดตวั หรือมีไว้ในนครอบครองช่วยเสริมบารมีและน ามาซึ่ง

โชคลาภแก่ผู้ที่ครอบครอง....... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านเข้าสวนชม  เขางวงช้าง (โดยรถกอล์ฟ) สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ ยหลินตัง้อยู่ริม

แม่น า้หลี่เจียง ใจกลางเมืองกุ้ยหลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้หลีเจียงและแม่น า้ถาวฮัว จะ

มองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน า้และขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 

ภเูขา ในตวัเมืองกุ้ยหลิน เช่น เจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตวั เขาโป๊ยเซียน เขากวนอ ูเขารู เขาแอป

เปิล้  ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกุ้ยหลินขณะที่เรือแลน่ผ่านบริเวณ

นัน้……จากนัน้น าสู่ ร้านยาบัวหิมะ(ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของ

คนไทย เมื่อคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว ่าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อวนัที่ 24 กันยายน พ.ศ.2533 ครัง้นัน้

รัฐบาลจีนได้ส่งยาบวัหิมะ อนัมีสรรพคณุรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ ป่วยที่โดนไฟลวก ไฟไหม้

ทัว่ตวั ท าให้แผลที่โดยไฟลวก และ ไฟไหม้นัน้ แห้งหายได้โดยเร็ว จากนัน้มาคนไทยก็รู้จกัสรรพคณุ

ของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิต  การ

นวดเท้าซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธี

ธรรมชาติ…….  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงที่มีชื่อว่า Mirage Show ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแสดงที่พลาดชม

ไม่ได้ของเมืองกุ้ยหลิน การแสดงชดุนีแ้สดงในโรงละครขนาดใหญ่ มีจ านวนผู้แสดงหลายร้อยคน มี

การจดัแต่งเวทีด้วยอปุกรณ์แสง สี เสียงประกอบการแสดง การแสดงเป็นแบบระบ าบลัเล ่

ผสมผสานกบักายกรรมยคุใหม่ที่งดงามและอลงัการ  จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  

                           พกัที ่GUILIN JIN YU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองกุ้ยหลิน 

 

วันท่ีสาม ร้านผ้าไหม – ถ า้ขลุ่ยอ้อ – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง – ช้อปป้ิงถนนฝร่ัง

(ซิเจีย) 

  

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัอาหารเช้าน าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)ให้ท่านได้เลือกชม

และเลือกซือ้ผ้าไหม.....จากนัน้น าท่านชมความงานของ ถ า้ขลุ่ยอ้อ ซึง่เป็นถ า้ที่งดงามที่สดุในเมือง

กุ้ยหลิน ชมความวิจิตรงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสรรสร้าง โดยแบ่งเป็นห้อง ๆ ภายในถ า้ ซึ่งหนึ่งใน

ห้องที่ใหญ่และสวยงามที่สดุของถ า้ขลุย่อ้อนี ้เคยถกูใช้เป็นสถานที่จดัเลีย้งต้อนรับ คณะของพระพี่

นางเธอเมื่อครัง้ที่เสด็จมาเยือนเมืองกุ้ยหลินโดยรัฐบาลท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน.......

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ ว (ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชม.) เมืองหยางซั่วเป็นเมืองเล็กๆริม



แม่น า้หลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี เป็นสวรรค์บนดินที่มี

ชื่อเสียงและมีทิวทศัน์สวยงาม..... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมความงามของล าน า้หลีเจียง (ล่องสัน้ปลายน า้) โดยจะน าท่าน

ในช่วงที่สวยที่สดุของ แม่น า้หลีเจียง ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น า้ที่สวยและมีน า้ไสที่สดุของ

จีน ชมสายน า้ที่ไหลเร่ือยลดัเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพเูขารูปร่างแปลกตาที่ดแูตกต่างกนัไป

ตามจินตนาการของผู้ เฝ้าชม สองฝ่ังน า้มีผืนนาที่เขียวชอุ่มเป็นราวผ้าก าหยี่......เมื่อเสร็จจากการ

ลอ่งเรือชมแม่น า้หลีเจียง......จากนัน้น าท่านสู ่ถนนฝร่ัง ถนนคนเดินที่คราคัง่ด้วยร้านจ าหน่ายของ

ที่ระลึก สินค้าพืน้เมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคักในช่วงเย็นและค ่า เป็นถนนคนเดินที่

นกัท่องเที่ยวฝร่ังนิยมมาเดินช้อปปิง้และด่ืมเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของค าว่าถนนฝร่ัง หรือ ถนนซี

เจีย ให้ท่านอิสระเพื่อชม และเลือกซือ้ของที่ระลกึ สินค้าพืน้เมืองนานาชนิดตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารน าท่านเข้าสูท่ี่พกั จากนัน้ให้ท่านอิสระ พกัผ่อน หรือ เลือกท่องราตรีตามอธัยาศยั 

 พกัที ่YANGSHUO STARWAY HOTEL XINFUAN  หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองหยางซัว่ 

 

  

 

 



วันท่ีสี่ เขาเซียงกง – กุ้ยหลิน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึน้) 

– ช้อปป้ิงตลาดใต้ดิน + ถนนคนเดิน 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเช้าน าท่านสู ่เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่น า้หลีเจียง เมื่อท่านยืนอยู่บน

เขาเซียงกงท่านจะมองเห็นวิวแม่น า้หลีเจียงที่ถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลกู เป็นจดุชมวิวแม่น า้หลี

เจียงที่สวยที่สดุที่นกัท่องเที่ยวให้ความสนใจ...จากนัน้น าท่านเดินทางกลบั เมืองกุ้ยหลิน เมื่อ

เดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิน....จากนัน้น าท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตผลิตภณัฑ์

นวตักรรม เพื่อสขุภาพที่ท าจากยางพาราเช่น ชดุเคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพ อนัได้แก่ หมอน และที่นอน 

ซึง่ปัจจบุนัทัง้ประเทศจีนและ ญ่ีปุ่ นมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ สขุภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทัว่

โลก... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านชมและถ่ายรูปกบั เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล  ตัวเจดีย์ตัง้อยู่

ในทะเลสาบซานห ูเป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สดุ

ในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบทะเลสาบหยงซา…จากนัน้ให้ท่าน

อิสระช้อปปิง้ ตลาดใต้ดินและถนนคนเดิน เมืองกุ้ยหลิน แหล่งช้อปปิง้ที่รวมสินค้ามากที่สดุและ

คกึคกัที่สดุในนครกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นจดุศนูย์กลางที่พลเมืองกุ้ยหลินและละแวกใกล้เคียงมาเดินหาซือ้

สินค้า ร้านจ าหน่ายสินค้ามากมาย ตัง้แต่ สินค้าแฟชัน่เอาใจวยัรุ่น สินค้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและ

น าเข้าจากต่างประเทศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซือ้ที่เอาใจนกัช้อปทุกวยั ทุกระดบัและยงั

มสีินค้าพืน้เมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาท ิลกูพลบัอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น 

  **อิสระอาหารมือ้ค ่า ณ ตลาดใต้ดินและถนนคนเดิน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้

อปป้ิงของท่าน** 
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วันท่ีห้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซือ้ออฟชั่นเสริม 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซือ้ออฟชั่นเสริม หมายเหตุ......อิสระอาหารมือ้กลางวัน

และมือ้ค ่า 

OPTION : นาขัน้บรรไดหลงจี๋ +อาหารกลางวัน1มือ้ ส าหรับลูกทัวร์ที่ต้องการเที่ยวชมนาขัน้

บรรไดหลงจี๋สามารถแจ้งความประสงค์กบัไกดท้องถิ่นหรือหวัหน้าทวัร์ โดยอัตราค่าเข้าชมทั่วไป

อยู่ท่ี 350 หยวนต่อท่าน ลูกทัวร์ที่ต้องการเที่ยวชมสามารถท าการจองและช าระค่าเที่ยวชมผ่าน

ไกด์ท้องถิ่นในวนัเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการเที่ยวชมนาขัน้บรรไดหลงจี๋เป็นโปรแกรมเสริมที่ลูก

ทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเที่ยวชมหรือไม่เที่ยวชมขึน้อยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ 

ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะบีบบงัคบัให้ลกูทัวร์เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด......

นาขัน้บันไดหลงจี๋ หรือ สนัหลงัมงักร นาขัน้บนัไดที่แลดเูหมือนกบัมงักรเลือ้ยรอบเนินเขา ตัง้อยู่ใน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอหลงจี๋  แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากบริเวณนัน้ไม่มีพืน้ที่ราบ 

ชาวบ้านจึงท านาบนภูเขาในลักษณะขัน้บันได โดยไล่ตัง้แต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตีย้ก็ดู

เหมือนกบัขดก้นหอย ส่วนภูเขาสงูก็ดเูหมือนเจดีย์ แต่ละขัน้แต่ละชัน้ สลบัซ้อนเรียงกนัสงูขึน้เร่ือยๆ 

ช่างอศัจรรย์ยิ่ง 



ส าหรับลูกค้าท่านใดท่ีไม่ได้ท าการซือ้ออฟชั่นเสริมสามารถขอค าแนะน าการท่องเท่ียว

ในกุ้ยหลินกับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถ่ินได้ 
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วันที่หก ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า แบบ BOXSET 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เพื่อเตรียมสัมภาระและเอกสารก่อนเดินทางกลบั 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบิน

ท่ี CZ6099 
09.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง... 

10.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี CZ6099 

12.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************ 
หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองต๋ัวภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์

ที่ท่านติดต่อให้ทราบก่อนออกตั๋วทกุครัง้ มิเช่นนัน้ถ้าเกิดความผิดพลาดขึน้  
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยั

ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วม

เดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถ่ินหรือหวัหน้าทวัร์เป็นกิจกรรม

สว่นตวัที่ไม่ได้เก่ียวข้องกบับริษัททวัร์แต่ประการใด การอดุหนนุสินค้าเป็นไปตามความสมคัรใจและ

ความพงึพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกบัที่สัง่ไว้ หรือจ านวนสินค้าไม่ตรงกบัทีสัง่ 

หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหวัหน้าทวัร์เท่านัน้  บริษัทฯ ไม่มีสว่น

เก่ียวข้องใด ๆ กบัการจ าหน่ายขนมบนรถของไกด์และหวัหน้าทวัร์ทัง้สิน้  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่

รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทกุกรณี 



 

เงื่อนไขและราคา ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เงื่อนไข และการจองทัวร์ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่

อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขีน้ไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจ านวนผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า

ทวัร์ไทยร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง 

 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  

2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ( ห้องพกัได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัห้องพกัให้

ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง ) 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทวัร์ระบุ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่รายการทวัร์ระบุ 

5. ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเที่ยวตามที่รายการระบุ 

6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  



** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กบัการ

เดินทางครัง้อื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทกุกรณี ลกูค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหกั

คืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทวัร์ในสว่นของลกูค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลกูค้ามีวีซ่าแล้ว

กรุณาแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

8. กระเป๋าเดินทางน า้หนักตามที่สายการบินก าหนด จ านวนท่านล่ะ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ไม่สามารถ

แชร์น า้หนักกระเป๋ากันได้) 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 

2. ค่าน า้หนกักระเป๋าเฉพาะสว่นที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินก าหนด 

3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากที่รายการทวัร์ระบ ุเช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าเช่าพ๊

อกเก๊ตไวไฟ ฯลฯ 

5. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

7. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ท่านล่ะ 180 หยวน/ท่าน/ทริป    

 

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์   

1. แจ้งจ านวนผู้ เดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึน้อยู่กบัโปรแกรมทวัร์ที่ท่านเลือก

จอง หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่าน

สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้สิทธ์ิแทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ     



2. ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัท

ฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ทัง้หมด หรือบางสว่นให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาใช้สิทธ์ิแทนได้ 

โดยเสียค่าใช้จ่ายบางสว่นเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าส าหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กบัสายการบิน  

3. เมื่อท่านเลือกวนัเดินทาง และได้วางเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือ

เปลี่ยนโปรแกรมทวัร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซึง่ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืน

เงินค่าทวัร์ หรือเงินมดัจ าทวัร์ให้ท่านได้        

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย หรือความลา่ช้า  

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ี

ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการทวัร์นีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้รับการยืนยนัที่นัง่จาก

สายการบิน และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

6. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆมา

ทดแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  



9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้าน

จ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มกุ ตาม

นโยบายสง่เสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้า

เหลา่นีจ้ะได้รับการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบางสว่นจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึง่มีผลท าให้ค่าทวัร์ที่ท่านจ่ายถกูลง  

ดงันัน้หากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทัง้หมดย่อมสง่ผลให้ค่าทวัร์แพงขึน้เนื่องทางทวัร์ไม่ได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึง่ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่มจากท่าน    

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องซือ้ตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศลว่งหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ฯ พร้อมขอค ายืนยนัว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงที่มีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพ

สมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. ในกรณีที่ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ สง่อีเมล์ หรือสง่ทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

การันตีได้ว่าข้อมลูที่ได้รับจากท่านนัน้มีความชดัเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้ในกรณีที่ข้อมลูที่ได้รับไม่ตรงกบัข้อมลูในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   

3. การย่ืนวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามก าหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกนั กรณีที่ท่าน

ไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่ก าหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ 

4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้ส าหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้ ( ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่า

ที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตวัแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑตูจีนเท่านัน้ )  

5. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 

6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าจีนแทนผู้ เดินทางต่างชาติทกุสญัชาติ และหนงัสือ

เดินทางต่างด้าว (เลม่เหลือง) ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน



รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ

ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางที่มีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอาย ุหากนบัจากวนัที่ต้องใช้

เดินทางจนถึงวนัหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปท าเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางที่ช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางที่มีสว่นใดสว่นหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและ

รายละเอียดของผู้ เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็น

รายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเลม่หนงัสือเดินทางขาดหายทัง้หน้า หรือบางสว่น ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่ม

จนไม่สามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนงัสือเดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  

 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 

นบัจากวนัทีส่ิน้สดุการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัที่สิน้สดุการ

เดินทาง) เช่น ลกูค้าเดนิทางวนัที่ 01-05 มกราคม 2561 

หนงัสอืเดนิทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัที่ 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ เดินทางไม่สามารถเดินทางตาม

ก าหนดได้  กรุณาสง่หนงัสือเดินทางเลม่จริงของผู้ เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออก

ประเทศให้เรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนงัสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผู้ เดินทางที่ถือ

หนงัสือเดินทางติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเลม่ 

ไม่หมดอายุ และไม่ช ารุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักลา่วจนท าให้ท่าน

เดินทางไม่ได้   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เมื่อท่านได้ท าการจอง ทัวร์จีนกับ ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง

รายละเอียดการช าระเงนิ โทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการ 
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