


1 สนามบินไปหวิน	หรือ	สนามบินกวางเจา	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติกวาง
โจวไป -ยฺหวิน	-	ถนนคนเดินปักกิ่ง	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	เมืองกุยหลิน	-
เขางวงชาง	-	วัดเหนินเหยิน	/	เจดียเงิน	เจดียทอง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

พักที่
GUILIN
JIN	YI
HOLIDAY
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ
4	ดาว

2 ถํ้าเงิน	/	ถํ้าขลุยออ	-	เขาเซียงกง	-	เมืองหยังซั่ว	-	ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย

	พักที่
WEST
STREET
VISTA
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ
4	ดาว

3 แมน้ําหลี่เจียง	-	เมืองกุยหลิน	-	สวนสตอเบอรี่	-	ถนนจงซานลู	-	โชว
MIRAGE

	พักที่
GUILIN
JIN	YI
HOLIDAY
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ
4	ดาว

4 รานหยก	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	สนามบินไปหวิน	หรือ	สนามบินกวางเจา
หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500



ชวงเชา
00.10	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)	ชัน้

4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	SHENZHEN	AIRLINE(ZH)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง
03.05	น.	เหินฟาสู	เมืองกวางเจาโดยสายการบิน	SHENZHEN	AIRLINE	เทีย่วบินที	่ZH9008	Q
07.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินไป หวิน	เมืองกวางเจา	เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง	ซึ่งเป็นเมืองใหญที่

เติบโตอยางรวดเร็วจากธุรกิจการคา	นอกจากน้ียังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณของมณฑลน้ี	ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ถนนปักกิง่	ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในกวางเจา	มีสินคามากมาย

อาทิเชน	เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	และของที่ระลึกอีกมากมาย	เชิญทานอิสระซื้อสินคาตางๆ	ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟกวางเจา	เพื่อโดยสาร	รถไฟความเร็วสูง	มุงหนาสู	กุยหลิน	(ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	2.30ชัว่โมง)	(ขอความกรุณาทุกทาน	นํากระเป าสัมภาระขึ้น-ลง	ขบวนรถไฟดวยตัว
ทานเอง	และหามนําของมีคมทุกชนิด	ขึ้นรถไฟ	อาทิ	กรรไกร	มีดพับ	มืดปอกผลไมเป็นตน)
นําทาน	นัง่รถแบตเตอรรี	่สู	เขางวงชาง	สัญลักษณเมืองกุยหลินอยูริมแมน้ําหลี่เจียง	ตั้งอยูใจกลางเมือง

ตรงบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัว	จะมองเห็นเขางวงชาง	เดนสงาราวกับมีชีวิตทามกลาง
สายน้ําและขุนเขา
จากน้ันนําทานชมวิวกุยหลิน	ริมทะเลสาบหรงซานหู	ซึ่งบริเวณน้ีเมื่อ	900	ปีกอนเคยเป็นคูเมือง	แตไดรับการ

ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสรางเจดียคูหน่ึงขึน้กลางทะเลสาบ	เจดียคูน้ันเรียกวา	เจดียเงินและเจดีย
ทอง(ไมไดขึ้นบนตัวเจดีย)เจดียองคหน่ึงสรางดวยทองเหลือง	ซึ่งถือวาเป็นเจดียทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก
สวนอีกเจดียสรางดวยปูน	ระหวาง	2	เจดียมีอุโมงคเชื่อมถึงกัน

ชวงคํ่า
	รับประทานอาหารคํ่าณภัตตาคาร
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	(อังกฤษ:	Guangzhou	Baiyun
International	Airport)	(IATA:	CAN,	ICAO:	ZGGG)	เป็นทาอากาศยานหลัก
ของนครกวางโจว	เมืองเอกของมณฑลกวางตุงในประเทศจีน	จากสถิติในปี
2014	สนามบินแหงน้ีมีปริมาณผูโดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีนรองจาก
ทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และเป็นอันดับ	16	ของโลก



ถนนคนเดินปักกิ่ง	เปยจิงลู	กวางโจว	(Beijing	Lu)	ถนนคนเดินที่โบราณที่สุด
ในโลกที่ผมรูจักครับอายุนับพันปี	ถนนคนเดินเปยจิงลูนอกจากมีถนนคนเดิน
โบราณใตกระจกแลวยังเป็นถนนคนเดินปัจจุบันใหนักทองเที่ยวเดินเลน	ถาย
รูป	มีรานขายของริมถนนสองฝ่ังยาวประมาณ	2-300	เมตร	เมื่อเดินสุดถนน
แลวเดินตอไปอีกก็จะไปเจอแมน้ําจูเจียง	ชวงกลางคืนนักทองเที่ยวนิยมลอง
แมน้ําจูเจียงกันมากครับ	มีตัว๋ขายหลายบริษทัอยูริมแมน้ําจูเจียง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

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

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

เป็นวัดที่ตั้งอยูใจกลางเมืองกุยหลิน	มีแตแมชีที่อาศัยอยูในวัดแหงน้ี	เป็นเจดีย
คูขนาดใหญที่ตั้งอยูริมแมน้ําในเมืองกุยหลิน	และในเวลากลางคืนจะเห็นสีสะ
ทอนอยางงดงาม	วาไววาแสดงถึงอนาคตอันสดใสของกุยหลินในภายภาคหนา

	รับประทานอาหารคํ่าณภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	JIN	YI	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอความกรุณาทุกทาน	นํากระเป าสัมภาระขึ้น-ลง	ขบวนรถไฟดวยตัวทานเอง	และหามนําของมี
คมทุกชนิด	ขึ้นรถไฟ	อาทิ	กรรไกร	มีดพับ	มืดปอกผลไมเป็นตน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง
และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทานสู	ถํ้าขลุยออ	ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุยหลิน	ถํ้าเล็กที่ไมธรรมดา	ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเขาไป

ภายในถํ้า	200	เมตร	ตื่นใจไปกับหินงอกหินยอยที่สมบูรณสวยงาม	โดยเฉพาะหองที่สําคัญที่สุดคือ	“วังบาดาล”	ที่
เคยใชเป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารคํ่าใหกับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ	คราเสด็จเยือนกุยหลิน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เป็ดปักกิง่

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
นําทานแวะชมวิว	เขาเซียงกง	อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง	หางจากเมือง	หยางซั่ว	28กิโลเมตร
นําทานชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี	ถาอากาศเป็นใจ	ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม	เป็นที่นิยม

ของนักถายภาพ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหยางซัว่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออก

เฉียงใตของเมืองกุยหลิน	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพ	นับวาเป็นสวรรคบนดินที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยว
ตองมาเยือนเมื่อมาถึงกุยหลิน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึ้ง
เชิญทาน	อิสระชอปป้ิงถนนฝรัง่	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้งโรงแรม	ผับ

บาร	รานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด
พักที	่WEST	STREET	VISTA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...	เป็ดปักกิ่ง

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



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

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

ถนนคนเดิน	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง
โรงแรม	ผับ	บารรานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	ลองเรือแมน้ําหลีเจียง(ครึง่สาย)ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงที่สวยงามใส	ไหลเรื่อยเลาะไปตาม

ขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ	กันตามจินตนาการณตางๆ	ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่วา
กุยหลินเป็นดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก	และสวยงาม	มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก
จากน้ันนําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ	รานยางพารา	แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ระหวางทาง
นําทานแวะชม	สวนสตอเบอรรี	่สดๆ	ใหทานไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรของชาวจีน	ชมวิธีการปลูก	การดูแล

รักษาผลสตรอเบอรรี่	และใหทานอิสระเลือกเก็บสตรอเบอรรี่	และเลือกชิมไดสดๆจากไร	(จํากัดใหทานชิมผล
สตรอเบอรรีไ่ดทานละ	5	ผล)	**หมายเหตุ	:	การเขาชมไรสตรอวเบอรรีข่ึ้นอยูกับฤดูกาลนัน้ๆ	หาก	ณ
วันเดินทางหากไมมีผลสตรอเบอรรี	่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์ไมคืนคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น	เน่ืองจาก
ไมมีคาเขาชม	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**
จากน้ันอิสระใหทานชอบป้ิงที่	ถนนคนเดินเทาป ูสิงเจีย	ถนนจงซาน	และตลาดใตดิน	กลางใจเมืองกุย

หลินตามอัธยาศัย	ทานจะไดพบกับสินคามากมาย	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทาแฟชั่น	ของที่ระลึกที่ตลอดจน
สินคาตางๆ	หลากหลายชนิด	ทั้งสินคาพื้นเมืองกุยยาแกเจ็บคอ	ผลไมกุยหลินตางๆ	อาทิ	ลูกพลับอบแหง	สมจีด๊
เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...	สุกี้เห็ด
นําทานชม	โชว	MIRAGE	บนเวทีอลังการ	LIJIANG	THEATRE	(1,182	ที่น่ัง)	พลิ้วไหวกับบัลเลยกายกรรม	ลํ้า

สมัยดวยเทคนิค	ปิดฉากสุดทายเราใจกับกับชุดมอเตอรไซดไตลูกโลก	ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม
พักที	่GUILIN	JIN	YI	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



สวนสตอเบอรรี	่จํากัดใหทานชิมผลสตรอเบอรรีไ่ดทานละ	5	ผล
การเขาชมไรสตรอวเบอรรีข่ึ้นอยูกับฤดูกาลนัน้ๆ	หาก	ณ	วันเดินทางหากไมมีผลสตรอเบอรรี	่ทา

งบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์ไมคืนคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น	เน่ืองจากไมมีคาเขาชม	โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร

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

สวนสตอเบอรรี่	ถือเป็นผลไมพื้นเมืองชนิดหน่ึงของกรุงปักกิ่ง	ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

หรือ	Orchard	Rd	ของเซียะเหมิน	เป็นที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่สุดเพราะมี
หางรานเรียงรายมากมาย	สะดวกในการเลือกซื้อ	และมีสินคาใหเลือกทุก
ประเภท

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...	สุกี้เห็ด
		พักที่	GUILIN	JIN	YI	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชว	MIRAGE	บนเวทีอลังการ	LIJIANG	THEATRE	(1,182	ที่น่ัง)	พลิ้วไหวกับ
บัลเลยกายกรรม	ลํ้าสมัยดวยเทคนิค	ปิดฉากสุดทายเราใจกับกับชุดมอเตอร
ไซดไตลูกโลก	ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาณหองอาหารโรงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทานสู	เมืองจําลองซง	ซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉิงในเมืองหังโจว	ชมการแสดง

วัฒนธรรมตางๆ	ที่สวยงามนาชม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟกุยหลิน	เพื่อโดยสาร	รถไฟความเร็วสูง	มุงหนาสู	กวางเจา	(ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	2.30ชัว่โมง)	(ขอความกรุณาทุกทาน	นํากระเป าสัมภาระขึ้น-ลง	ขบวนรถไฟดวยตัว
ทานเอง	และหามนําของมีคมทุกชนิด	ขึ้นรถไฟ	อาทิ	กรรไกร	มีดพับ	มืดปอกผลไมเป็นตน)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินกวางเจา
23.55	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SHENZHEN	AIRLINE	เทีย่วบินที	่ZH9007Q

02.00+1	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ.

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

ทาอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป -ยฺหวิน	(อังกฤษ:	Guangzhou	Baiyun
International	Airport)	(IATA:	CAN,	ICAO:	ZGGG)	เป็นทาอากาศยานหลัก
ของนครกวางโจว	เมืองเอกของมณฑลกวางตุงในประเทศจีน	จากสถิติในปี
2014	สนามบินแหงน้ีมีปริมาณผูโดยสารมากสุดเป็นอันดับสองของจีนรองจาก
ทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และเป็นอันดับ	16	ของโลก



ขอความกรุณาทุกทาน	นํากระเป าสัมภาระขึ้น-ลง	ขบวนรถไฟดวยตัวทานเอง	และหามนําของมี
คมทุกชนิด	ขึ้นรถไฟ	อาทิ	กรรไกร	มีดพับ	มืดปอกผลไมเป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

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

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

15.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ	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	20	กิโลกรัม	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่อได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7

กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ
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,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

5.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,500	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู
กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***

6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	600	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ใชสําเนาหนังสือเดินทาง)	(ซึง่ตองเดินทางไปและ

กลับพรอมหมูคณะเทานัน้)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา
1,500	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้
หมายเหตุ	:

กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	รุป
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้)	

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	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	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
5.2.5	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
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	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

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้	//ราคาพิเศษ	ไมรับจอยแลนด
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนัก

ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานนวดเทา	(บัวหิมะ),	รานผาไหม,	รานยางพารา,	รานหยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตอง



รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน			คาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน				เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง				ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.		ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


