
 

 

 

 

 

 
ชมนาขั้นบันได สันหลงัมังกร หมู่บ้านหลงจี ๋

น่ังกระเช้าสู่เขาเหยาซาน ชมทัศนียภาพมุมสูงเมืองกุ้ยหลนิ 

ชมโชว์ DREAM LIKE ศิลปะผสมผสานระหว่าง บัลเล่ย์และกายกรรมจนี 

 

ก ุย้หลิน หลงเซ่ินหยางซัว่ โชวด์รีมไลน6์ วนั 5 คืน 



10.30 น.  คณะพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน 

13.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100*แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมท าพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นกลบัข้ึนเคร่ืองเดินทางต่อสู่เมืองกุย้หลิน  

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุย้หลิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน ซ่ึง
มีพื้นท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติ้ดกบัมณฑลหยุนหนนั ทางเหนือติดกบักุย้โจว ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัหูหนนั ทางตะวนัออกเฉียงใตติ้ดกบักวา่งตง ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทาง
ตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวยีดนาม ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กท่ียาว
คดเค้ียวติดต่อกนั เทือกเขาส าคญั ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมิงซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวท่ีครอบคลุม
พื้นท่ีคร่ึงหน่ึงของประเทศ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมีถ ้าหินปูนอยูม่ากมาย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ อ าเภอหลงเซ่ิน เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมือง
น ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชนเผา่เยา้ น า
ท่านชม นาขั้นบันไดหลงจ๋ี หรือสันหลงัมงักร นาขั้นบนัไดท่ีแลดูเหมือนกบัมงักรเล้ือยรอบเนินเขา ตั้งอยู่
ในทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจ๋ี แถบหมู่บา้นเหอผิง เน่ืองจากบริเวณนั้นไม่มีพื้นท่ีราบ ชาวบา้น
จึงท านาบนภูเขาในลกัษณะขั้นบนัได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเต้ียก็ดูเหมือนกบัขดกน้
หอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย ์แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลบัซอ้นเรียงกนัสูงข้ึนเร่ือยๆ ช่างอศัจรรยย์ิง่ 

 

วนัทีส่อง        กุ้ยหลนิ - หลงเซ่ิน - นาขั้นบันไดหลงจี๋ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– กุ้ยหลนิ 

 

 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงมณฑลกวางสี กุย้หลินมีการก่อชั้น

ของแผน่ดินหินปูนตามธรรมชาติ ซ่ึงยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งไม่หยุดย ั้ง กุย้หลินจึงมีภูเขาท่ีมีรูปร่างแปลกตา
และมีถ ้าสวยงาม มีแม่น ้ าหลีเจียงไหลผ่าน มีถ ้าหินปูนอยู่มากมาย เกิดเป็นภูเขางวงชา้ง เขาฝูปอหรือเขา
ขาด ยงัมีถ ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุ่ยออ้ จึงท าให้กุย้หลินไดรั้บขนานนามวา่ เมืองแห่ง เขาเขียว น ้ าใส ถ ้าแปลก หิน
งาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว  ่าท่ี
ถนนเพชรบุรี เม่ือ 24 กนัยายน 2533 คร้ังนั้น รัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้
มาช่วยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟไหมท้ัว่ตวั จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟัง
การวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ให้ท่านไดช้มการสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่น
คลายความเครียดและบ ารุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

 
ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กริมแม่น ้ าหลีเจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 
1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีนิยมข่ี
จกัรยานชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ เท่ียวชม ถ ้าเงิน เป็นถ ้ าท่ีงดงามท่ีสุด ชมหินงอกหินยอ้ยและม่านหิน มี
น ้ าตกและสายน ้ าใสไหลเวียนเขา้สู่ภายในถ ้า ท่ีน่ีท่านจะไดช้มปราสาทพระจนัทร์และเงาสะทอ้นในน ้ า
เปรียบประดุจกระจกใส ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีหาท่ีใดเสมอเหมือนได ้ภายในปราสาทท่านจะไดพ้บเสาซ่ึงสูง
เด่นเป็นสง่า ร่มท่ีประดบัดว้ยไข่มุกอนัล ้าค่า หินคริสตลัสะทอ้นแสงระยบิระยบัซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือของถ ้า
เงิน 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัทีส่าม กุ้ยหลนิ - หยางซ่ัว - ถ า้เงิน - ล่องเรือแม่น า้หลเีจียง (คร่ึงสาย) – ร้านผ้าไหม– ถนนฝร่ัง 
หยงัเหยนิเจีย ช้อปป้ิงถนนฝร่ัง 

 



 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าหลี่เจียง (คร่ึงสาย) ชมความงามของแม่น ้ าหล่ีเจียงท่ี
สวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนบัพนัท่ีมีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผู ้
ผา่นชมใหท้่านพิสูจน์ดงัค ากล่าวท่ีวา่ กุย้หลินเป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีแปลก และสวยงาม มีแม่น ้าสวยใส
ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านชม โรงงานผ้าไหม ท่ีมีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีน
เป็นประเทศแรกท่ีรู้จกัการเล้ียงไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านจะไดช้มวิธีการ
สาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซ่ึงมีความเหนียว โดยใชท้ั้งแบบเคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชม
การดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก มีผลงาน
ศิลปะท่ีท าจากเส้นไหม ดูแลว้รู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ทีภ่ัตตาคาร 
 อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือชอ้บป้ิง ถนนฝร่ังหยังเหยินเจีย หรือถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตา

คลา้ยคลึงกบัถนนขา้วสาร มีทั้งโรงแรม ผบั บาร์ ร้านอาหาร และยงัมีสินคา้พื้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น 
ผา้ทอท่ีน ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พนัคอ เส้ือผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาด
เล็ก ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน ธรรมชาติ และสัตวม์งคลต่างๆ หนงัสือคติพจน์ของท่าน
ประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีตผูน้ าจีน ก็มีวางขายใหท้่านเลือกซ้ือเลือกชม 

 
 น าท่านเข้าสู่พกั ณ NEW CENTURY  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน จากนั้นแวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้
เลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง ชมและถ่ายรูปกบั เจดีย์เงินและเจดีย์
ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดียริ์มทะเลสาบคู่น้ี เจดียห์น่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองท่ี

วนัทีส่ี่  กุ้ยหลนิ - ร้านหยก – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) -  ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย  - ถนนจงซาน   - 
 ช้อปป้ิงเมืองเก่าสมัยราชวงศ์หมิง  - ประตูโบราณกูหนานเหมนิ - เขางวงช้าง  -   โชว์ ELEPHANT 
LEGEND 

 



ใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกั 
ถือวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในเมืองกุย้หลิน 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 อิสระให้ท่านช้อบป้ิงท่ี ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย  ถนนจงซาน และ ช้อปป้ิงเมืองเก่าสมัยราชวงศ์หมิง 

กลางใจเมืองกุย้หลินตามอธัยาศยั ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้มากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของ
ท่ีระลึกท่ีตลอดจนสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินคา้พื้นเมืองกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ 
ลูกพลบัอบแห้ง ส้มจ๊ีด เป็นตน้ น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูบ่ริเวณทะเลสาปหยงหู สร้าง
ข้ึนครังแรกในสมยัราชวงค์ถงั อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลงัสงครามจีนกบั
ญ่ีปุ่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและชมตน้ไทรพนัปี 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ทีภ่ัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม เขางวงช้าง สัญลกัษณ์เมืองกุย้หลิน ให้ท่านไดถ่้ายรูปดา้นหน้าเขางวงช้างและชมวิว

สองฝ่ังแม่น ้ าหลีเจียง ชม โชว์ ELEPHANT LEGENDโดยใช้เขางวงช้างซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกุ้ย
หลินเป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัต านานเทพชา้ง ผสมผสานมลัติมีเดีย เทคโนโลย ีแสง 
สี เสียง เขา้ดว้ยกนั บนเขาเป็นท่ีตั้งของเจดียท์รงแจกนั ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644)
ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดียป์ระดิษฐานองค์โพธิสัตวผ์ู่เสียน ซ่ึงชาวกุ้ยหลินศรัทธาในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ช่วงวนัหยดุจึงมีคนมาอธิษฐานขอพรมากมาย   

 
น าท่านเข้าสู่พกัที ่ณ GERDEN HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงอยูช่านเมืองกุย้หลินเพื่อนัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนยอดเขาความสูง
ประมาณหน่ึงพนัสองร้อยฟิตอากาศท่ีน้ีจะหนาวเยน็ตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทัว่เมืองกุย้
หลินอนัสวยงามยิง่กลุ่มเขาบางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสน์แม่น ้าหล่ีเจียงเสมือนพญามงักรไหลตลอด
แนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น ้ าด้วยเขาหินปูนสลบัซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของ

วนัทีห้่า  กระเช้าเขาเหยาซาน - ร้านใยไผ่ไหม - เมืองจ าลองซ่ง – ร้านใบชา - โชว์ดรีมไลค์ลีเ่จียง  



มนุษย ์สมกบัค ากล่าวของคนจีนโบราณท่ีวา่ ทิวทศัน์กุย้หลิน งามล ้ าเลิศในปฐพี จากนั้นน าท่านแวะชม 
การผลติผ้าใยไผ่ ซ่ึงน ามาท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจ าลองสมัยซ่ง หรือ ซ่งเฉิง สถานท่ีท่องเท่ียวเปิดใหม่ ซ่ึงมีความสวยงามไม่แพ้

เมืองจ าลองซ่งในเมืองหงัโจว ชมการแสดงวฒันธรรมต่างๆ ท่ีสวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจบัปลา 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าหลีเจียงมาชา้นาน เดินทางสู่ ร้านใบชา อนัลือช่ือ
ทีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ชมวธีิชงชาพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้
ท่านไดชิ้มชาชนิดต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOWการแสดงท่ีผสมผสานระหว่างบลัเลตก์บั

กายกรรมเขา้ดว้ยกนั ผา่นการเค่ียวกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวน์บัสิบปี ประทบัใจกบัการแสดง
ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตวต่์างๆ เช่น ผเีส้ือ, นกยงู 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GERDEN  HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุย้หลิน 
09:00 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที ่CZ6099 

*แวะพกัทีส่นามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ * 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *********************** 

บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการและจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ  านวนผูโ้ดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทย 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัที ่01-06 ก.ย. 60 17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัที ่15-20 ก.ย. 60 18,900 18,900 17,900 4,800 

วนัที ่04-09 ต.ค. 60 22,900 22,900 21,900 4,800 

วนัที ่18-23 ต.ค. 60 18,900 18,900 17,900 4,800 

วนัที ่10-15 พ.ย. 60 17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัทีห่ก กุ้ยหลนิ - สุวรรณภูม ิ
 



วนัที ่24-29 พ.ย. 60 17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัที ่08-13 ธ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัที ่15-20 ธ.ค. 60 17,900 17,900 16,900 4,800 

วนัที ่28 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 
61 

22,900 22,900 21,900 4,800 

 

 ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขบัรถ รวมวนัละ 20 หยวน ทั้งหมด 6 วนั ค่าทิปท่านละ 120 หยวน ทริป/

ท่าน แจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ การยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (วซ่ีาเด่ียว) 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
  ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้  
➢ เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
➢ เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

✓ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทาง 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนักกิโลกรัมละ 500 

บาท 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 



 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าทิปไกด์ วนัละ 10 หยวนต่อคน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนต่อคน/วนั  เดินทางทั้งหมด  6 วนั จ่ายทิปไกด ์

60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน 
 

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาทหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 
ช่ือบัญชี       บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 

กรณยีกเลกิ 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
• ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทางได้           
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

หมายเหตุ 
• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

• หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

กรณลูีกค้ามคีวามประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
• ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
• ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย 

• หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
• หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
• รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ขา้งชดัเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่นเเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก
คอมพิวเตอร์  



• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 

• ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
• เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
• กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
➢ กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ 
➢ กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
• ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่าน

ท าธุรกิจอะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และ
ของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให้ขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  

• ผูท่ี้ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

• กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
➢ ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านั้น 
➢ หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
➢ กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 

เอกสารทีต้่องเตรียม  
• พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
• อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 



• ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
• ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
• และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
• ใบอนุญาตการท างาน  
• หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
• สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
• กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
• ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชง

เก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 

 
หมายเหตุ 

• กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
• ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่

สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า  ไม่ได้จดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์................................................. มือถือ........................................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง  
วนัที.่.............................เดือน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน.............................ปี
................................. 



รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 


