


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	-	สนามบินเมือ
งกุยหลิน

พักที่	GUILIN
VIENNA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

2 เมืองหลงเซิ่น	-	นาขั้นบันได	หรือ	หลงจี	๋-	หมูบานชาวจวง	-	เมืองกุย
หลิน	-	เขางวงชาง	-	ELEPHANT	LEGEND	-	วัดเหนินเหยิน	/	เจดีย
เงิน	เจดียทอง

พักที่	GUILIN
VIENNA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

3 ถํ้าเงิน	/	ถํ้าขลุยออ	-	สะพานสายฝน	-	โชว	MIRAGE

พักที่	GUILIN
VIENNA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

4 เมืองจําลองสมัยซงหรือซงเฉิง	-	รานหยก	-	เมืองหยังซั่ว	-	แมน้ําหลี่
เจียง	-	ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย	-	โชวหลิวซานเจี่ย

พักที่	YANGSHUO
VIENNA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

5 เขาเซียงกง	-	เมืองกุยหลิน	-	ประตูโบราณกูหนานเหมิน	-	โชว
เปลี่ยนหนากาก

พักที่	GUILIN
VIENNA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

6 สนามบินเมืองกุยหลิน	-	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

24	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿19,799 ฿19,799 ฿19,799 ฿4,000

21	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿19,799 ฿19,799 ฿19,799 ฿4,000

12	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿19,799 ฿19,799 ฿19,799 ฿4,000

16	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿19,799 ฿19,799 ฿19,799 ฿4,000

6	ก.ย.	61	-	11	ก.ย.	61 ฿20,799 ฿20,799 ฿20,799 ฿4,000

25	ต.ค.	61	-	30	ต.ค.	61 ฿20,799 ฿20,799 ฿20,799 ฿4,000



ชวงเชา
10.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้

4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	(CZ)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบ
ริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	อํานวยความสะดวกดานสัมภาระ	และเอกสารใหกับทาน

ชวงบาย
13.00	น.	เหินฟาสู	เมืองกุยหลิน	โดยสายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่CZ610
**แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองที่	สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	จากน้ันกลับขึน้เครื่องเพื่อเดินทางตอสู

สนามบินกุยหลิน**

18.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองกุยหลิน	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี	หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	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

สนามบินในเมืองลี่เจียงแตเป็นสนามบินหลักของเมืองกุยหลิ	หางออกไปเพียง
28	กิโลเมตร	ซึ่งเคยถูกใชเป็นทาอากาศยานของทหารอากาศในชวงสงคราม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว



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

ทรัพยากรธรรมชาติ	ปาไม	แรธาตุ	เป็นเมืองน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง
จากน้ันนําทาน	น่ังกระเชาขึน้สู	นาขัน้บันไดหลงจี	๋เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุยหลิน	ซึ่งถูกสรางขึน้	ตาม

ความลาดชันคดเคี้ยวจากริมแมน้ําขึน้ไปบนยอดภูเขา	โดยจุดที่สูงที่สุดน้ันอยูที่ระดับ	880	เมตร	และสวนที่ตํ่ า
ที่สุดคือ	380	เมตร	ชวงฤดูรอน	นาขาวจะถูกแตงแตมไปดวยสีเขียวของตนกลาที่ปลูกใหมๆ	ชวงฤดูใบไมรวง	จะ
พบกับนาขาวสีทอง	ชวงฤดูหนาว	นาขาวจะถูกปกคลุมไปดวยน้ําคางแข็ง	กอเกิดเป็นภูเขาเงินสวยงามมากๆ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาทุงนาขั้นบันไดที่หลงเซิ่งน้ีสวนใหญถูกสรางขึน้ในชวงราชวงศหมิง	หรือ
ประมาณ	500	ปีที่ผานมา	สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงจากเขา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานผานชม	หมูบานชาวจวง	ซึ่งมีอารยธรรม	และภาษาพูดหลายคําเหมือนภาษาไทย	เชน	คําวา	เป็ด	ไก

และการนับเลข	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	ซึ่งไดรับขนานนามวา	เมือง

แหง	เขาเขียว	น้ําใส	ถํ้าแปลก	หินงาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิง่
นําทานชม	เขางวงชาง	ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง	และชมวิวสองฝ่ังแมน้ําหลีเจียง
ชมโชว	ELEPHANT	LEGEND	โดยใชเขางวงชาง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองกุยหลิน	เป็นฉากในการแสดง

บอกเลาเรื่องราวเกี่ยว	กับตํานานเทพชาง	ผสมผสานมัลติมีเดีย
จากน้ันนําทานชมวิวกุยหลินยามคํ่าคืนริม	ทะเลสาบหรงซานหู	ซึ่งบริเวณน้ีเมื่อ	900	ปีกอนเคยเป็นคูเมือง

แตไดรับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ	และสรางเจดียคูหน่ึงขึน้กลางทะเลสาบ	เจดียคูน้ันเรียกวา	เจดียเงิน
และเจดียทอง	(ไมไดขึ้นบนตัวเจดีย)	เจดียองคหน่ึงสรางดวยทองเหลือง	ซึ่งถือวาเป็นเจดียทองเหลืองที่ใหญ
ที่สุดในโลก	สวนอีกเจดียสรางดวยปูน	ระหวาง	2	เจดียมีอุโมงคเชื่อมถึงกัน
พักที	่GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	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



หมูบานชาวจวง	ซึ่งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมือนภาษาไทย	เชน
คําวา	เป็ด	ไก	และการนับเลข	เป็นตน	นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อ
สุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
	พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	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	ถํ้าขลุยออ	ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุยหลิน	ถํ้าเล็กที่ไมธรรมดา	ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเขาไป

ภายในถํ้า	200	เมตร	ตื่นใจไปกับหินงอกหินยอยที่สมบูรณสวยงาม	โดยเฉพาะหองที่สําคัญที่สุดคือ	“วังบาดาล”



ที่เคยใชเป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารคํ่าใหกับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ	คราเสด็จเยือนกุยหลิน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไมซํ้าใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุ
พอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สะพานสายฝน	หรือ	สะพานมังกร	เป็นสิ่งกอสรางที่มีที่มีเอกลักษณของชาวเมี้ยว	สะพานสราง

ขึน้เพื่อขามแมน้ํา	สรางดวยไม	ไมใชตะปู
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานหลูเจียชุน	ตั้งอยูติดกับถํ่ าหลูตี	๋ริมแมน้ําเถาฮัว	เป็นวิว	1	ใน	8	วิวเกาขอ

งกุยหลิน	หมูบานน้ีมีตั้งแตราชวงคหมิง	ที่น้ีมีชื่อเสียงในการทําเตาหู	วิธีทําเตาหูที่มีประวัติ	100	กวาปีแลว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึ้ง
นําทานชม	โชว	MIRAGE	บนเวทีอลังการ	LIJIANG	THEATRE	(1,182	ที่น่ัง)	พลิ้วไหวกับบัลเลยกายกรรม

ลํ้าสมัยดวยเทคนิค	ปิดฉากสุดทายเราใจกับกับชุดมอเตอรไซดไตลูกโลก	ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม
พักที	่GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	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

สะพานสายฝน	หรือ	สะพานมังกร	เป็นสิ่งกอสรางที่มีที่มีเอกลักษณของชาว
เมี้ยว	สะพานสรางขึน้เพื่อขามแมน้ํา	สรางดวยไม	ไมใชตะปู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผึง้
	พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

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



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	เมืองจําลองซง	สถานที่ทองเที่ยวเปิดใหมซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉิงในเมืองหัง

โจว	ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ	ที่สวยงามนาชม
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองหยางซัว่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

เมืองกุยหลิน	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพ	นับวาเป็นสวรรคบนดินที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยวตองมาเยือน
เมื่อมาถึงกุยหลิน
จากน้ันนําทาน	ลองเรือแพไมไผชมแมน้ําหลีเจียง	(ครึ่งสาย)	ไดชื่อวาเป็นแมน้ําที่มีทัศนียภาพสวยที่สุด

แหงหน่ึงของจีน	กลาวคือสองฟากฝ่ังจะเรียงราย	และเลื่อมลํ้าสลับซับซอนกันไปมาของทิวเขาลูกนอยใหญ	ที่มี
ลักษณะรูปรางงดงามตางๆ	จนกอใหเกิดภาพจินตนาการขึน้มากมาย	และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพ
แถบแมน้ําหลีเจียงรวมกับเหลาทิวเขา	ยังเป็นแรงดลใจใหเกิดภาพวาดทิวทัศน	อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก	ที่
มีชื่อเสียงของจีนอีกดวย	(1	แพ	น่ังได	4	คน	ใชเวลา	ลองไป-กลับ	โดยประมาณ	30-45	นาที)
จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิงถนนฝรัง่	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง

โรงแรม	ผับ	บาร	รานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร
นําทานสู	อัฒจันทรริมแมน้ํา	ความจุ	2,000	ที่น่ัง	โรงละครธรรมชาติที่ทานจะไดชมโชวแมน้ําที่มีชื่อเสียง

ของเมืองหยางซั่ว	ชื่อชุด	โชวหลิวซานเจี่ย	หรือ	THE	IMPRESSION	OF	LIU	SANJIE	เป็นการแสดงที่บอกเลา
นิทานพื้นเมืองชาวจวง	โดยใชทองน้ําเป็นพื้นเวที	และหุบเขาเป็นฉากหลังสวยงาม	การแสดงชุดน้ีกํากับการ
แสดงโดย	“จางอวี้โหมว”	ผูกํากับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก
พักที่	YANGSHUO	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

ถนนคนเดิน	ที่ขนาบขางดวยทิวเขา	หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร	มีทั้ง
โรงแรม	ผับ	บารรานอาหาร	และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร
	พักที่	YANGSHUO	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

การแสดงละครเพลง"หลิวซานเจี่ย"	หรือ	“Impression	Liu	Sanjie”	กํากับการ
แสดงโดยจางอี้โหมว	ซึ่งจัดแสดงในทุกๆคํ่าคืน	แสดงวันละ	2	รอบ	งานน้ีจางอี้
โหมวใชธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ํา	ขุนเขา	แลวนําเรื่องราวของภาพยนตร
จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง"หลิวซานเจี่ย"	หรือ	"เพลงรักชาวเรือ"	มา
ดัดแปลงใสเขาไป	เน้ือเรื่อง	กลาวถึงหลิวซานเจี่ย	นางเอกนักสู	สาวงามชาว
จวงสมัยราชวงศถังที่มีพรสวรรคดานการรองเพลง(ชาวจวงชื่นชอบการรอง
เพลงมาก)	จนเป็นที่หมายปองของหนุมๆทั่วไป	แตสุดทายเธอถูกผูมีอิทธิพลบีบ
บังคับใหแตงงานดวย	ทวาหลิวซานเจี่ยก็ไดทําการตอสูกับความอยุติธรรมของ
ผูมีอิทธิพลโดยใชเสียงเพลงรองตอบโต	จนเธอสามารถเอาชนะไดครองคูกับ
คนรักและไดรับการยกยองใหเป็น"วีรสตรีชาวจวง"	มาจนถึงทุกวันน้ี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เขาเซียงกง	อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง	หางจากเมืองหยางซั่ว	28	กิโลเมตร

ทานจะไดชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี	ถาอากาศเป็นใจ	ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม	เป็นที่นิยม
ของนักถายภาพ



จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองกุยหลิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

ชวงบาย
นําทานชม	ประตูโบราณกูหนานเหมิน	ตั้งอยูที่ริมทะเลสาปหยงหู	สรางขึน้ครั้งแรกในสมัยราชวงคถัง	อายุ

ประมาณ	1,300	ปี	ไดรับการปรับปรุงลาสุดหลังสงครามจีนกับญี่ป ุน	ทานจะไดถายรูปเป็นที่ระลึกและ	ชมตนไทร
พันปี
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงตลาดใตดิน	ใจกลางเมืองกุยหลินพบกับสินคาตางๆหลากหลายชนิด	สินคา

พื้นเมืองกุยหลิน	ยาแกเจ็บคอ	ผลไมกุยหลินตางๆ	อาทิ	ลูกพลับอบแหง	สมจีด๊	เป็นตน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตพี้นเมือง
ระหวางอาหารคํ่า	ทานจะไดชม	โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก

แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน
พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด

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	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตพี้นเมือง
	พักที่	GUILIN	VIENNA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	บริการอาหารแบบกลอง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินกุยหลิน
08.40	น.	เหินฟากลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	CHINASOUTHERN	AIRLINES

เทีย่วบินที	่CZ609
**แวะผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองที่สนามบินอูซู	เมืองหนานหนิง	จากน้ันกลับขึน้เครื่องเพื่อเดินทางตอสู

สนามบินสุวรรณภูมิ**

12.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	บริการอาหารแบบกลอง

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.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
2.	ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้น

เมืองใหนักทองเทีย่วทัว่ไปไดรูจัก	คือ	รานหยก,	รานนวดฝ าเทา	(บัวหิมะ)	ซึง่จําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหนักทองเทีย่วทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึง่จะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น	หากทานปฏิเสธทีจ่ะไมเขารานดังกลาว	ทางบริษทัฯ	จะขอ
เรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน/	คน/	วันทีไ่มเขาราน

3.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
4.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
5.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ

รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
6.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

7.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

8.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

9.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

11.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ

12.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

1.	ในการจองครั้งแรก	ชําระมัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทัง้หมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)
พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย

2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)	และเอกสาร
ที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้)

3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป	-	กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง	
**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่6	ม.ค.	61	เป็นเงิน	1,520	บาท

3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)



4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	-	3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	2	ใบ	(เทากับ	46	กิโลกรัม)	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น

ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ

7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	
คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอ
จํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจากหนวย
งานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ
**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***	ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้น
อยูกับระยะเวลาการเดินทาง

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

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั

8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1	-	7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้!!

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ
3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	180	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทากับ

ผูใหญ)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
6.	คาทัวรชาวตางชาติ	เก็บเพิม่	600	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูปจํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	!!	

ขอหาม	:	หามแม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขน
กุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบ
แวนสีดํา,	หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน
-	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง	2	ขางชัดเจน	หามผมปิดหนา
-	รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร	
-	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

-	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม



1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ
1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3
ดังน้ี
1.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน	
2.	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
5.	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา

7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
1.	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)

ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย

8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	กอนทําการยื่นวีซา

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น
เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	และยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

หมายเหตุ
ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	180	หยวน	/	คนตลอดการ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป



1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	-	29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1	-	14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา	ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


