


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	-	สนามบินเมือ
งกุยหลิน

พักที่	GUILIN	JIN	YI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

2 เมืองหลงเซิ่น	-	นาขั้นบันได	หรือ	หลงจี	๋-	หมูบานหลงเซิ่น	-	เมือ
งกุยหลิน

พักที่	GUILIN	JIN	YI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 เมืองหยังซั่ว	-	ถํ้าเงิน	/	ถํ้าขลุยออ	-	แมน้ําอวี้หลง	-	รานใบชาจีน	-
ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย

	พักที่	WEST
STREET	VISTA
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

4 เมืองกุยหลิน	-	เขาเซียงกง	-	รานหยก	-	ประตูโบราณกูหนานเหมิน
-	เขางวงชาง	-	ELEPHANT	LEGEND	-	วัดเหนินเหยิน	/	เจดียเงิน
เจดียทอง

พักที่	GUILIN	JIN	YI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 เขาเหยาซาน	-	เมืองจําลองสมัยซงหรือซงเฉิง	-	DREAM	LIKE
LIJIANG

พักที่	GUILIN	JIN
YI		HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4
ดาว

6 สนามบินเมืองกุยหลิน	-	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

3	พ.ย.	60	-	8	พ.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
10.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	CHINASOUTHERN	AIRLINES	(CZ)	เจาหนาที่บริษทัจะคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน
13.25	น.	เหินฟาสู	เมืองกุยหลิน	โดยสายการบิน	CHINASOUTHERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CZ6100
**	แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองทีส่นามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	จากนัน้กลับขึ้นเครื่องเพื่อเดิน

ทางตอสู	สนามบินกุยหลิน**
18.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองกุยหลิน	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี	ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

สนามบินในเมืองลี่เจียงแตเป็นสนามบินหลักของเมืองกุยหลิ	หางออกไปเพียง
28	กิโลเมตร	ซึ่งเคยถูกใชเป็นทาอากาศยานของทหารอากาศในชวงสงคราม



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหลงเซิน่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แรธาตุ	เป็นเมืองน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง
จากน้ันนําทานชม	นาขัน้บันไดจินเชอ	ของอําเภอหลงเซิ่น	มณฑลกวางไส	อยูเหนือระดับน้ําทะเล	880	เมตร

พื้นที่ตํ่ าสุดอยูเหนือระดังน้ําทะเล	300	เมตร	สวนความชันอยูระหวาง	26-35	องศาบางแหงมีความชันถึง	50
องศาทีเดียว	ภูเขาอันสูงชันน้ีมีอัตราแตกตางกันในการลดลงของหุบเขาคอนขางมาก	เป็นเหตุใหแปลงนาขั้น
บันไดสันเขามังกรดังกลาวนําทานขึน้สูจุดชมวิว	ใหทานอิสระถายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	หมูบานชาวจวง	เมื่อทานเขาสูหมูบานทานจะไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากชาวบานที่เป่ียม

ไปดวยไมตรีจิตมิตรภาพ	นอกจากน้ีทานยังมีโอกาสไดชมการแสดงระบําพื้นเมืองและการแขงกีฬาประเพณี
ประเภทตาง	ๆ	ที่ตกทอดมาชานาน	พรอมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม	ชิมชาน้ํามัน	และชมประเพณีตอนรับแขก
บานแขกเมือง	น
ําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทานเดินทางกลับ	เมืองกุยหลิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ซึ่งไดรับขนานนามวา

เมืองแหง	เขาเขียว	น้ําใส	ถํ้าแปลก	หินงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองหลงเซิ่น	เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แร
ธาตุ	เป็นเมืองน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง	อีกทั้งเป็นศูนยรวมวัฒนธรรมของชนชาติ
สวนนอย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แรธาตุ	เป็นเมืองน้ําพุรอน
ที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง	อีกทั้งยังเป็นศูนยรวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณเฉพาะ
ของชนเผาชาวเยาจากน้ันนําทานชมหลงจี	๋หรือสันหลังมังกรแปลงนา	นาขั้น
บันได	ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกวา	นาขั้นบันไดหลงเซิ่น
ตั้งอยูในทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอหลงจี	๋แถบหมูบานเหอผิง	เน่ืองจาก
บริเวณน้ีไมมีพื้นที่ราบ	ชาวบานจึงทํานาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหยางซัว่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ของเมืองกุยหลิน	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพ	นับวาเป็นสวรรคบนดินที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยวตองมา
เยือนเมื่อมาถึงกุยหลิน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถํ้าเงิน	ซึ่งเป็นถํ้าที่มีความงดงามที่สุดของกุยหลิน	ถํ้าน้ีเป็นถํ้าที่อยูติดกับแมน้ําหลี

เจียง	ชมหินงอกหินยอยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	ที่สองแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอยางสวยงาม
ชาวหยางซั่ว	จึงตั้งชื่อวา	ถํ้าเงิน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร

ชวงบาย	
นําทาน	ลองแพไมไผ	ชมทัศนียภาพแมน้ําอวี้หลง	อันนาสนุกพรอมกับบรรยากาศแบบยอนยุค	สัมผัส

บรรยากาศกลิ่นอายทิวทัศนอวี้หลงเหอ	(แมน้ํามังกรหยก)	ไดเลากันวาพญามังกรไดมาทองเที่ยวที่น่ี	เห็น
ทิวทัศนสวยงาม	ไมยอมกลับไป	จนป็นที่มาของชื่อแมน้ํา	การไดลองแพในอวี้หลงเหอน้ันทานจะไดเห็นน้ําน่ิงใส
เหมือนกระจก	ทานจะเห็นภูเขาอยูไกลๆ	ที่สะทอนบนพื้นน้ํา	ดูเหมือนภาพวาด	ระหวางทางทานจะไดพบเห็น	นก
จับปลา	อันเป็นวิถีชีวิตริมน้ําของชนพื้นเมือง
จากน้ันนําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลง	และชาที่มีชื่อเสียงตางๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึ้ง
หลังอาหาร	เชิญทาน	อิสระชอปป้ิงถนนฝรัง่	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง

โรงแรม	ผับ	บาร	รานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด
พักที	่WEST	STREET	VISTA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร

ลองแพไมไผ	ชมทัศนียภาพแมน้ําอวี้หลง	อันนาสนุกพรอมกับบรรยากาศแบบ
ยอนยุค	สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายทิวทัศนอวี้หลงเหอ	(แมน้ํามังกรหยก	ได
เลากันวาพญามังกรไดมาทองเที่ยวที่น่ี	เห็นทิวทัศนสวยงาม	ไมยอมกลับไป
จนป็นที่มาของชื่อแมน้ํา	การไดลองแพในอวี้หลงเหอน้ันทานจะไดเห็นน้ําน่ิงใส
เหมือนกระจก	ทานจะเห็นภูเขาอยูไกลๆ	ที่สะทอนบนพื้นน้ํา	ดูเหมือนภาพวาด
ระหวางทางทานจะไดพบเห็นวิถีชีวิตของชาวบาน	ฝึกนกจับปลาดวย

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

ถนนคนเดิน	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง
โรงแรม	ผับ	บารรานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึง้
		พักที่	WEST	STREET	VISTA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)
นําทานเดินทางสู	เขาเซียงกง	อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง	หางจากเมือง	หยางซั่ว	28กิโลเมตร	นํา

ทานชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี	แมน้ําหลีเจียงถูกลอมรอบดวยเขาหลายๆลูก	เป็นจุดที่ชมแมน้ําหลีเจียง
สวยที่สุด	ถาอากาศเป็นใจ	ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม	เป็นที่นิยมของนักถายภาพ
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เป็ดปักกิง่

ชวงบาย	
นําทานชม	ประตูโบราณกูหนานเหมิน	ตั้งอยูที่ริมทะเลสาปหยงหู	สรางขึน้ครั้งแรกในสมัยราชวงคถัง	อายุ

ประมาณ	1,300	ปี	ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ป ุน	ถายรูปเป็นที่ระลึกและ	ชมตนไทรพันปี
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงตลาดใตดิน	ใจกลางเมืองกุยหลินพบกับสินคาตางๆหลากหลายชนิด	สินคา

พื้นเมืองกุยหลิน	ยาแกเจ็บคอ	ผลไมกุยหลินตางๆ	อาทิ	ลูกพลับอบแหง	สมจีด๊	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	เขางวงชาง	สัญลักษณเมืองกุยหลิน	ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง	และชมวิวสองฝ่ังแมน้ํา

หลีเจียง
นําทานชม	โชว	ELEPHANT	LEGEND	สรางโดยบริษทัเดียวกับที่จัดพิธีเปิดปักกิ่งโลลิมปิคเกมส	2008	และ

พิธีเปิดลอนดอนโลลิมปิคเกมส	ใชงบประมาณในการสราง	160	ลานหยวน	ใชระยะเวลาในการสราง	3	ปี	เพื่อ
เป็นจุดทองเที่ยวที่จะสรางความประทับใจและความทรงจําใหกับนักทองเที่ยว	โดยใช	เขางวงชาง	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของเมืองกุยหลินเป็นฉากในการแสดง	บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานเทพชาง	เป็นการผสมผสาน
มัลติมีเดีย	เทคโนโลยี	แสง	สี	เสียง	เขาดวยกันอยางลงตัว
จากน้ันนําทานชมวิวกุยหลินยามคํ่าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู	ซึ่งบริเวณน้ีเมื่อ	900	ปีกอนเคยเป็น

คูเมือง	แตไดรับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสรางเจดียคูหน่ึงขึน้กลางทะเลสาบ	เจดียคูน้ันเรียกวา
เจดียเงินและเจดียทอง	(ไมไดขึ้นบนตัวเจดีย)	เจดียองคหน่ึงสรางดวยทองเหลือง	ซึ่งถือวาเป็นเจดียทอง
เหลืองที่ใหญที่สุดในโลก	สวนอีกเจดียสรางดวยปูน	ระหวาง	2	เจดียมีอุโมงคเชื่อมถึงกัน
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เขาเซียงกง	อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง	หางจากเมือง	หยางซั่ว
28กิโลเมตร	นําทานชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี	แมน้ําหลีเจียงถูกลอม
รอบดวยเขาหลายๆลูก	เป็นจุดที่ชมแมน้ําหลีเจียงสวยที่สุด	ถาอากาศเป็นใจ
ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม	เป็นที่นิยมของนักถายภาพ

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เป็ดปักกิ่ง



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

เป็นวัดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองกุยหลิน	มีแตแมชีที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี	เป็นเจดีย
คูขนาดใหญที่ตั้งอยูริมแมน้ําในเมืองกุยหลิน	และในเวลากลางคืนจะเห็นสีสะ
ทอนอยางงดงาม	วาไววาแสดงถึงอนาคตอันสดใสของกุยหลินในภายภาคหนา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	นัง่กระเชา	ขึ้นสู	เขาเหยาซาน	ที่สูงที่สุดซึ่งอยูชานเมืองกุยหลิน	ทานสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพทั่วเมืองกุยหลินอันสวยงามยิ่งกลุมเขาบางลูกแลดูคลายพระพุทธไสยาสนแมน้ําหลี่เจียงเสมือนพญา
มังกรไหลตลอดแนวคดโคง	ขนานสองฝ่ังแมน้ําดวยเขาหินปูนสลับซับซอนรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการ
ของมนุษย	สมกับคํากลาวของคนจีนโบราณที่วา	ทิวทัศนกุยหลิน	งามลํ้าเลิศในปฐพี
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	ขาหมูรํ่ารวย

ชวงบาย	
นําทานสู	เมืองจําลองซง	สถานที่ทองเที่ยวเปิดใหมซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉิงในเมืองหังโจว



ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ	ที่สวยงามนาชม
จากน้ันนําทานแวะชม	การผลิตผาใยไผไหม	ซึ่งนํามาทําเป็นเครื่องนุงหมในแบบตางๆ	มากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชว	DREAM	LIKE	LIJIANG	เป็นการแสดง	ที่มีการผสมผสานระหวางบัลเลยและกายกรรมอยาง

ลงตัว	แมน้ําหลีเจียงถูกนํามาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเลาเรื่อง	ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยูกับสายน้ํา	เชน	ภูเขา	ตนไม
สัตวตางๆ	แมลง	หรือแมกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยูใตลําน้ําหลีเจียง
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	ขาหมูรํ่ ารวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	JIN	YI		HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินกุยหลิน
08.40	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINASOUTHERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CZ6099
**	แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองทีส่นามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	จากนัน้กลับขึ้นเครื่องเพื่อเดิน

ทางตอสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	**
12.10	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

สนามบินในเมืองลี่เจียงแตเป็นสนามบินหลักของเมืองกุยหลิ	หางออกไปเพียง
28	กิโลเมตร	ซึ่งเคยถูกใชเป็นทาอากาศยานของทหารอากาศในชวงสงคราม

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



*กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก*
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน
15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินทีมี่การเรียกเก็บ
หมายเหตุ	:	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	มีประกาศเปลีย่นแปลงน้ําหนัก	และขนาดกระเป าสัมภาระ
โดยใหกระเป าสัมภาระทีโ่หลดใตทองเครื่องไดทานละ	1	ใบ	มีน้ําหนักไมเกิน	23	กิโลกรัม	และขนาดของ
กระเป าตองมีขนาดโดยรอบของกระเป ารวมแลวไมเกิน	158	เซนติเมตร	(กวาง	X	ยาว	X	สูง)	สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ	1	ชิ้น	น้ําหนักตองไมเกิน	5	กิโลกรัม	ถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระ



เกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว	จะตองเสียสวนทีเ่กินเป็นจํานวนเงิน	200	USD	หรือ	1,300	หยวนตอใบ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ใชสําเนาหนังสือเดินทาง)	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับ

พรอมหมูคณะเทาน้ัน)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
หมายเหตุ	:	กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ
ขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้
จํานวน	2	รุป	และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วัน
ทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดัง
กลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้)	
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,300	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู

กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	800	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ	



5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033



***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***
คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,300	บาท/ทริป/ตอทาน	ทัง้น้ีในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู

กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนัก

ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานนวดเทา	(บัวหิมะ),	รานใบชา,	รานหยก,	รานใยไผไหม,รานผาไหม	ซึ่งจําเป็น
ตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกราน
จําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง

	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน
1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน	คาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


