


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	-	เมืองกุยหลิน
GERDEN	HOLIDAY
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

2 เมืองหลงเซิ่น	-	นาขั้นบันได	หรือ	หลงจี	๋-	เมืองกุยหลิน
GERDEN	HOLIDAY
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

3 เมืองหยังซั่ว	-	ถํ้าเงิน	/	ถํ้าขลุยออ	-	แมน้ําหลี่เจียง	-	โรงงานผลิตผา
ไหม	-	ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย

NEW	CENTURY	
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 รานหยก	-	วัดเหนินเหยิน	/	เจดียเงิน	เจดียทอง	-	ถนนจงซานลู	-
ประตูโบราณกูหนานเหมิน	-	เขางวงชาง	-	ELEPHANT	LEGEND

GERDEN	HOLIDAY
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา	

5 เขาเหยาซาน	-	เมืองจําลองสมัยซงหรือซงเฉิง	-	รานใบชาจีน	-
DREAM	LIKE	LIJIANG

GERDEN	
HOLIDAY	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินเมืองกุยหลิน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿20,900 ฿20,900 ฿19,900 ฿4,800



ชวงเชา
10.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	ประตู	9

เคานเตอร	U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	(CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

ชวงบาย
13.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองกุยหลิน	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี	โดยสายการบิน	CHINA

SOUTHERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CZ6100
*แวะพักทีส่นามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	พรอมทําพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากนัน้กลับขึ้นเครื่อง

เดินทางตอสูเมืองกุยหลิน*	ผานขัน้ตอน	ใชเวลา	30	นาที

ชวงคํ่า
18.10	น.เดินทางถึง	เมืองกุยหลิน	ซึ่งเป็นหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี	มณฑลทางภาคใตของประเทศ

จีน	ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	240,000	ตารางกิโลเมตร	ทางทิศใตติดกับมณฑลหยุนหนัน	ทางเหนือติดกับกุยโจว	ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน	ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง	ทางใตติดกับอาวตังเกีย๋	และทางตะวัน
ตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม	ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแองกระทะ	และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยว
ติดตอกัน
รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร
พักที	่GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนานาชาติอูซวีนครหนานหนิง	(Nanning	Wuxu	Int’l	Airport,	����
����)	มีผูโดยสารผานเขาออกทั้งสิ้น	8.15	ลานคน	(ขยายตัว	8	เทาจากเมื่อ
10	ปีกอน)	ปริมาณการขนสงสินคา	1.33	แสนตัน	(เพิ่มขึน้จาก	1.72	หมื่นตัน
เมื่อปี	2545)	เสนทางบินทั้งหมด	120	เสนทาง	(เพิ่มขึน้จาก	47	เสนทางเมื่อ	10
ปีกอน)	สู	73	จุดหมายปลายทาง	แบงเป็น	เสนทางบินในประเทศ	88	เสนทาง
(ในมณฑล	7	เสนทาง)	และเสนทางบินระหวางประเทศ	25	เสนทาง

	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองเอกเมืองหน่ึงของเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี	อยูทางภาค
ใตของประเทศจีน	ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	240,000	ตารางกิโลเมตร	ทางทิศใตติด
กับมณฑลยูนนาน	ทางเหนือติดกับมณฑลกุยโจว	ทางตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับมณฑลหูหนาน	ทางตะวันออกเฉียงใต	ติดกับมณฑลกวางตุง	ทางใตติดกับ
อาวตังเกีย๋	และทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม



ชวงเชา	

รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	อําเภอหลงเซิน่	เมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แรธาตุ	เป็นเมือง

น้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง	อีกทั้งยังเป็นศูนยรวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณเฉพาะของชนเผาเยา
นําทานชม	นาขัน้บันไดหลงจี	๋หรือสันหลังมังกร	นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา	ตั้งอยู

ในทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอหลงจี	๋แถบหมูบานเหอผิง	เน่ืองจากบริเวณน้ันไมมีพื้นที่ราบ	ชาวบานจึงทํานา
บนภูเขาในลักษณะขั้นบันได	โดยไลตั้งแตตีนเขาจนถึงยอดเขา	เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดกนหอย	สวนภูเขาสูง
ก็ดูเหมือนเจดีย	แตละขั้นแตละชั้น	สลับซอนเรียงกันสูงขึน้เรื่อยๆ	ชางอัศจรรยยิ่ง
ชวงเทีย่ง	

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี	กุยหลินมีการกอชั้นของ

แผนดินหินปูนตามธรรมชาติ	ซึ่งยังคงดําเนินอยูอยางไมหยุดยั้ง	กุยหลินจึงมีภูเขาที่มีรูปรางแปลกตาและมีถํ้า
สวยงาม	มีแมน้ําหลีเจียงไหลผาน	มีถํ้าหินปูนอยูมากมาย	เกิดเป็นภูเขางวงชาง	เขาฝูปอหรือเขาขาด	ยังมีถํ้ าเจ็ด
ดาว	ถํ้าขลุยออ	จึงทําใหกุยหลินไดรับขนานนามวา	เมืองแหง	เขาเขียว	น้ําใส	ถํ้าแปลก	หินงาม
นําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะ	เป็นที่รูจักกันดีของคนไทย	เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแกสควํ่ าที่ถนนเพชรบุรี

เมื่อ	24	กันยายน	2533	ครั้งน้ัน	รัฐบาลจีนไดสงยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม	มาชวยเหลือผูป วยที่
โดนไฟไหมทั่วตัว
จากน้ันมาคนไทยก็รูจัก	สรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

ใหทานไดชมการสาธิตการนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	และบํารุงการไหลเวียนของ
โลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร
พักที	่GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เมืองหลงเซิ่น	เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แร
ธาตุ	เป็นเมืองน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งเป็นศูนยรวมวัฒนธรรมของชนชาติ
สวนนอย

นาขั้นบันไดที่เมืองหลงเซิ่ง	น้ันถือวาเป็นนาขั้นบันไดที่ใหญที่สุดในโลก	เริ่ม
สรางตั้งแตสมัยราชวงศหยวน	ไลมาจนถึงในสมัยราชวงศชิง	บริเวณที่ไปน้ัน
จะเรียกวาหลงจีห๋รือสันหลังของมังกร	(Dragon’s	Backbone)	หากมาชวงเพาะ
ปลูกราวมิถุนายนจะไดเห็นน้ําที่ขังอยูเหมือนเป็นขั้นบันไดกระจก	สวนถามา
หนากอนเก็บเกี่ยวชวงกันยายนก็จะไดเห็นรวงขาวสีทองเหลืองอรามสุดลูกหู
ลูกตา

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร



เป็นเมืองเอกเมืองหน่ึงของเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี	อยูทางภาค
ใตของประเทศจีน	ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	240,000	ตารางกิโลเมตร	ทางทิศใตติด
กับมณฑลยูนนาน	ทางเหนือติดกับมณฑลกุยโจว	ทางตะวันออกเฉียงเหนือติด
กับมณฑลหูหนาน	ทางตะวันออกเฉียงใต	ติดกับมณฑลกวางตุง	ทางใตติดกับ
อาวตังเกีย๋	และทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม

	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา

เชา	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
เดินทางสู	เมืองหยางซัว่	เมืองเล็กริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา

1,400	ปี	มีประชากรประมาณ	300,000	คน	ที่น่ีเป็นที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชม
ธรรมชาติบริสุทธิ ์
เที่ยวชม	ถํ้าเงิน	เป็นถํ้าที่งดงามที่สุด	ชมหินงอกหินยอยและมานหิน	มีน้ําตกและสายน้ําใสไหลเวียนเขาสู

ภายในถํ้า	ที่น่ีทานจะไดชมปราสาทพระจันทรและเงาสะทอนในน้ําเปรียบประดุจกระจกใส	ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่
ใดเสมอเหมือนได	ภายในปราสาททานจะไดพบเสาซึ่งสูงเดนเป็นสงา	รมที่ประดับดวยไขมุกอันลํ้าคา	หินคริสตัล
สะทอนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถํ้าเงิน

ชวงเทีย่ง	

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือแมน้ําหลีเ่จียง	(ครึง่สาย)	ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงที่สวยงามใส	ไหลเรื่อยเลาะไป

ตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ	กันตามจินตนาการตางๆ	ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่วา
กุยหลินเป็นดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก	และสวยงาม	มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก
นําทานชม	โรงงานผาไหม	ที่มีชื่อเสียงทางการผลิตและสงออกของโลก	เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รูจักการ

เลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษตาง	ๆ	อยางตอเน่ือง	ทานจะไดชมวิธีการสาวเสนไหมออกมาเป็นเสนใยเสน
เล็กๆ	ซึ่งมีความเหนียว	โดยใชทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน	ชมการดึงใยไหมรังแฝด	เพื่อมาทําไสนวม
ผาหมไหม	ภายในโรงงานจะตกแตงไวสวยงามมาก	มีผลงานศิลปะที่ทําจากเสนไหม	ดูแลวรูสึกเพลินตาเลยที
เดียว

ชวงคํ่า	

รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร
อิสระใหทานเดินเลนหรือชอบป้ิง	ถนนฝรัง่หยังเหยินเจีย	หรือถนนคนเดินขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตา

คลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้งโรงแรม	ผับ	บาร	รานอาหาร	และยังมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด
พักที	่NEW	CENTURY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน	หางไปประมาณ	65	กิโลเมตร
เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีทิวทัศนสวยงาม	จนมีคํากวาววา	“หากกุยหลินเป็นเมือง
ที่สวยที่สุดในจีน	หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุยหลิน	เป็นเมืองเล็กๆ	เป็นเมือง
ชนบทที่คอนขางสงบเงียบที่ลอมรอบไปดวยภูเขาและแมน้ําหลี่เจียงที่สวยงาม
จนตองบอกวาสวยจนเกินบรรยาย	แมแตนักถายภาพจากทั่วโลกตางเดินทาง
สูเมืองกุยหลินและเมืองหยางซั่ว	เพื่อเก็บภาพความสวยงามไปพิมพเป็น
หนังสือสารคดีทองเที่ยว

ถํ้าเงิน	ซึ่งเป็นถํ้าที่มีความงดงามที่สุดของกุยหลิน	ถํ้าน้ีเป็นถํ้าที่อยูติดกับ
แมน้ําหลีเจียง	ซึ่ง	ภายในถํ้าจะมีน้ําตกสายน้ําใสและปลาตางๆไหลเวียนเขาสู
ภายในถํ้า	อีกสัมผัสใหมของการทองถํ้าน้ีคือ	ทานจะไดเที่ยวชมปราสาท
พระจันทรและเงาสะทอนในน้ํา	เปรียบประดุจกระจกใน	ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่
ใดจะเสมอเหมือนได	ภายในปราสาท	ทานจะไดพบกับ	เสาซึ่งสูงเดน	รมที่
ประดับดวยไขมุกอันมีคา	หินคริสตัลสะทอนแสงมีคาที่มาของชื่อถํ้าน้ี

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เป็นไขมุกเพริศพริ้วของแผน	ดินสวยงามตระการตาแหงประเทศจีน	เป็นแหลง
ภูมิ-	ลักษณภูดอยหินปูนขนาดใหญที่สุดของโลก	เป็นสุดยอดแหงความงาม
ของทิวทัศนเมืองกุยหลิน	ซึ่งมีชื่อเสียงเป็น	ที่รูจักกันทั่วโลกมาชานาน	อยูทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ	เขตปกครองตนเองชนชาติจวง	กวางซี	เป็น
ลําน้ําในเครือ	ระบบแมน้ําจูเจียง	ตนน้ําของแมน้ําหลีเจียงเรียกวาลําธาร	ตาห
ยงเจียง	กําเนิดที่ดอยเหมียวเออรซานเทือกเขาเยว	เฉิงหลิ่งอําเภอซิงอานของ
เขตกวางซี

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	NEW	CENTURY		HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ถนนคนเดิน	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง
โรงแรม	ผับ	บารรานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
เดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	จากน้ันแวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ

กําไลหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
ชมและถายรูปกับเจดียเงินและเจดียทอง	เพื่อเป็นสิริมงคล	เจดียริมทะเลสาบคูน้ี	เจดียหน่ึงสรางดวยทอง

เหลือง	ถือวาเป็นเจดียทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก	สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเป็นสีเงิน	รอบๆ	ทะเลสาบอากาศ
ดี	วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก	ถือวาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหน่ึงในเมืองกุยหลิน	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ1.30	ชั่วโมง

ชวงเทีย่ง	

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
อิสระใหทานชอบป้ิงที่	ถนนคนเดินเทา	“ป ูสิงเจีย”	ถนนจงซาน	และ	ชอปป้ิงเมืองเกาสมัยราชวงศหมิง

กลางใจเมืองกุยหลินตามอัธยาศัย	ทานจะไดพบกับสินคามากมาย	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทาแฟชั่น	ของที่ระลึก
ที่ตลอดจนสินคาตางๆ	หลากหลายชนิด	ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยยาแกเจ็บคอ	ผลไมกุยหลินตางๆ	อาทิ	ลูกพลับอบ
แหง	สมจีด๊	เป็นตน
นําทานชม	ประตูโบราณกูหนานเหมิน	ตั้งอยูบริเวณทะเลสาปหยงหู	สรางขึน้ครังแรกในสมัยราชวงคถัง

อายุโดยประมาณ	1,300	ปี	ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ป ุน	ถายรูปเป็นที่ระลึกและชมตนไทร
พันปี

ชวงคํ่า	

รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร	ขาหมูรํ่ารวย
นําชม	เขางวงชาง	สัญลักษณเมืองกุยหลิน	ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชางและชมวิวสองฝ่ังแมน้ําหลี

เจียง
ชมโชว	ELEPHANT	LEGEND	โดยใชเขางวงชางซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองกุยหลินเป็นฉากในการแสดง

บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานเทพชาง	ผสมผสานมัลติมีเดีย	เทคโนโลยี	แสง	สี	เสียง	เขาดวยกัน	บนเขาเป็น
ที่ตั้งของเจดียทรงแจกัน	ที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง(ค.ศ.1368-1644)
พักที	่GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เป็นวัดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองกุยหลิน	มีแตแมชีที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี	เป็นเจดีย
คูขนาดใหญที่ตั้งอยูริมแมน้ําในเมืองกุยหลิน	และในเวลากลางคืนจะเห็นสีสะ
ทอนอยางงดงาม	วาไววาแสดงถึงอนาคตอันสดใสของกุยหลินในภายภาคหนา



หรือ	Orchard	Rd	ของเซียะเหมิน	เป็นที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สุดเพราะมี
หางรานเรียงรายมากมาย	สะดวกในการเลือกซื้อ	และมีสินคาใหเลือกทุก
ประเภท

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ประตูโบราณกูหนานเหมิน	ตั้งอยูที่ริมทะเลสาปหยงหู	สรางดวยอิฐ	สูง	5.3
เมตร	ยาว	39.4	เมตร	หนา	19.4	เมตร	สรางขึน้ครั้งแรกในสมัยราชวงคถัง
อายุประมาณ	1,300	ปี	และไดรับการปรับปรุงละบูรณะเรื่อยมา	และไดรับการ
ปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา	

ตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัว
เป็นหน่ึงในภูเขาที่ขึน้ชื่อของกุยหลิน	ทางตะวันออกเฉียงใตสุดเขตเมืองกุย
หลิน	ริมแมน้ําหลีเจียง	เป็นสัญลักษณของเมืองกุยหลิน	ที่ไดชื่อวาเขางวงชาง
น้ัน	มาจากรูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพื่อกินน้ํา
จากแมน้ําหลีเจียงที่อยูเบื้องลาง	บริเวณชายฝ่ังแมน้ําบริเวณน้ีไดรับความนิยม
จากนักทองเที่ยวมาก

ชม	โชว	ELEPHANT	LEGEND	สรางโดยบริษทัเดียวกับที่จัดพิธีเปิดปักกิ่งโล
ลิมปิคเกมส	2008	และพิธีเปิดลอนดอนโลลิมปิคเกมส	ใชงบประมาณในการ
สราง	160	ลานหยวน	ใชระยะเวลาในการสราง	3	ปี	เพื่อเป็นจุดทองเที่ยวที่จะ
สรางความประทับใจและความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว	โดยใช	เขางวงชาง
ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองกุยหลินเป็นฉากในการแสดง	บอกเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับตํานานเทพชาง	เป็นการผสมผสานมัลติมีเดีย	เทคโนโลยี	แสง	สี	เสียง
เขาดวยกันอยางลงตัว

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเดินทางสู	เขาเหยาซาน	ที่สูงที่สุดซึ่งอยูชานเมืองกุยหลินเพื่อน่ังกระเชาไฟฟาขึน้ยอดเขาความสูง

ประมาณหน่ึงพันสองรอยฟิตอากาศที่น้ีจะหนาวเย็นตลอดปี	ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุยหลินอัน
สวยงามยิ่งกลุมเขาบางลูกแลดูคลายพระพุทธไสยาสนแมน้ําหลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง
นําทานแวะชม	การผลิต	ผาใยไผ	ซึ่งนํามาทําเป็นเครื่องนุงหมในแบบตางๆ	มากมาย

ชวงเทีย่ง	



รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร	เป็ดยางหนังกรอบ

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองจําลองสมัยซงหรือ	ซงเฉิง	สถานที่ทองเที่ยวเปิดใหม	ซึ่งมีความสวยงามไมแพเมือง

จําลองซงในเมืองหังโจว	ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ	ที่สวยงามนาชม	และชมการแสดงนกจับปลา	ซึ่งเป็นหน่ึง
ในวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูริมฝ่ังแมน้ําหลีเจียงมาชานาน
เดินทางสู	รานใบชา	อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน	ชมวิธีชงชาพรอมอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการประกอบ

พิธีชงชามากมาย	เพื่อใหทานไดชิมชาชนิดตางๆ

ชวงคํ่า	

รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร	เป็ดปักกิง่
นําทานชมโชว	DREAM	LIKE	LIJIANG	SHOW	การแสดงที่ผสมผสานระหวางบัลเลตกับกายกรรมเขาดวย

กัน	ผานการเคี่ยวกรําและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนับสิบปี	ประทับใจกับการแสดงที่บอกเลาเรื่องราวและ
การเลียนแบบพฤติกรรมสัตวตางๆ	เชน	ผีเสื้อ,	นกยูง
พักที	่GERDEN	HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เขาเหยาซานเป็นจุดชมวิวกุยหลินที่สวยงาม	โดยตองน่ังกระเชาเพื่อขึน้-ลงไป
ยังเขาเหยาซานและเดินเที่ยวชมวิวกุยหลินจากขางบนเขาเหยาซาน	ขาม
ภูเขาเขียวขจี	ขึน้สูจุดชมวิวเมืองกุยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน	ชมภาพ
พาโนรามาจากมุมสูง	(BIRD	EYE’S	VIEW)	ของเมืองกุยหลินและขุนเขานับ
รอยรูปรางแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหน่ึงจนแยกไมออกวา	เมืองอยูใน
หุบเขา	หรือ	ภูเขาอยูในเมือง

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

เมืองจําลองราชวงศซงหรือซงเฉิง	สถานที่ทองเที่ยวเปิดใหมที่มีความสวยงาม
ไมแพเมืองจําลองซงในเมืองหังโจว	และชมการแสดงวัฒนธรรมแสง	สี	เสียง
ตางๆที่สวยงาม	เป็นไฮไลทอีกแหงหน่ึงของ	เมืองหังโจว	ภายในตัวเมืองจําลอง
น้ัน	ไดมีการออกแบบกอสรางอาคารบานเรือนในยุคโบราณสมัยราชวงศซง
รูปแบบตาง	ๆ	มีทั้งทิวทัศนริมแมน้ํา	จัตุรัสราชวงศซง	จัตุรัสมังกร	จตุรัสเขา
เซียน	รวมไปถึงศาลาแบบตาง	และที่น่ียังมีการแสดงในแบบราชวงศซงที่
สวยงามตระการตาใหรับชมอีกดวย

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย



	รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
	GERDEN		HOLIDAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชม	โชว	DREAM	LIKE	LIJIANG	เป็นการแสดง	ที่มีการผสมผสานระหวางบัล
เลยและกายกรรมอยางลงตัว	แมน้ําหลีเจียงถูกนํามาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเลาเรื่อง
ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยูกับสายน้ํา	เชน	ภูเขา	ตนไม	สัตวตางๆ	แมลง	หรือ
แมกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยูใตลําน้ําหลีเจียง

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองกุยหลิน
09.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เทีย่วบินที่

CZ6099

*แวะพักทีส่นามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	จากนัน้เดินทางตอสูกรุงเทพฯ	*

ชวงเทีย่ง
12.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

สนามบินในเมืองลี่เจียงแตเป็นสนามบินหลักของเมืองกุยหลิ	หางออกไปเพียง
28	กิโลเมตร	ซึ่งเคยถูกใชเป็นทาอากาศยานของทหารอากาศในชวงสงคราม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ
รวมวันละ	20	หยวน	ทั้งหมด	6	วัน	คาทิปทานละ	120	หยวน	ทริป/ทาน
แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
กรณีลูกคาจอยแลนด	ติดตอเจาหนาที่
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุกหรือรานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองระบุ

ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวน
ทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อเช็ค

ขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไมรับผิด
ชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(วีซาเดี่ยว)
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจาหนาที่บริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักกิโลกรัมละ

500	บาท
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	เดินทางทั้งหมด	6	วัน	จายทิปไกด

60	หยวน	คนขับรถ	60	หยวน	รวมเป็น	120	หยวน	ตอคน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการ

สงเอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณตองแนบสําเนาสูติบัตร	และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล	(โดยสามารถดาวนโหลด
แบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง	โดยใหระบุในหนังสือรับรองจาก
เขตวา	ใหเด็กเดินทางกับใคร(ระบุชื่อ	นามสกุล	เลขที่พาสปอรต)	มีความสัมพันธอยางไร	(เชน	ปา	นา	อา)
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม	
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน



3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี

น้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง

1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทา

งบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น



1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


