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Impression Guilin NO SHOP
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิรน
์ แอร์ไลน์ (CZ)
เริ่มต้นเพียง








15,900.-

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมืองกุ้ยหลิน
เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่ลงร้านช้อป
ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน
ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง
ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง



กาหนดการเดินทาง

วันที่ 18-22 ก.ค. 61

15,900.-

วันที่ 15-19 ส.ค. 61

17,900.-

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.61

17,900.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

17,900.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 61

18,900.-
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ราคา รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 แล้ว
ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 150 หยวน
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพฯ
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน

2

เขาฝูโปว-เมืองจําลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี

3

กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-เมืองโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ําหลีเจียง (ครึ่ง
สาย)-ถนนฝรั่ง

4
5

เช้า

เที่ยง

ค่า

✈
�

�

�

�

�

�

สวนชวนซาน-ถ้ําเขาทะลุ-สวนจื่อโจว-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอรี่)ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้
อปปิ้งถนนคนเดิน

�

�

�

กุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

✈

โรงแรมที่พก
ั
Guilin Hongfeng
Jingcheng International
Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
Guilin Hongfeng
Jingcheng International
Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
Yangshuo West Street
Entrance Hotel หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว
Guilin Hongfeng
Jingcheng International
Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
10.30 น.
13.10 น.

18.10 น.

ค่า
ที่พัก
วันที่ 2
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์
U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชอ
ื่ เสียงของมณฑลกวางสี
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทําพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นกลับขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่
เมืองกุ้ยหลิน*
เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่ง
มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคด
เคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสําคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่
ครึ่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ําหินปูนอยู่มากมาย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
เขาฝูโปว-เมืองจาลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเที่ยวชม เขาฝูโปว ที่เขาแห่งนี้มีถ้ําที่มีความสวยงามและ น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ํา พระพัน
องค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มีถ้ําคืนมุก ซึ่งเชื่อกันว่าเดิม
มีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ํา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจาลองสมัยซ่ง
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หรือ ซ่งเฉิง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจําลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดง
วัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ริมฝั่งแม่น้ําหลีเจียงมาช้านาน

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก
วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดเหนินเหยิน ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองกุ้ยหลินและมีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ให้ผู้ที่มา
เยิอนเมืองกุ้ยหลินได้มาสักการะ ซึ่งวัดเหนินเหยินแห่งนี้มีเรื่องราวยาวนานเป็นศุนย์กลางของศาสนาของกุ้ย
หลินแผ่ไปทั่วกวางซีในอดีต จากนั้นนําท่านเดินชม ถนนโบราณตงซี เป็นสถานที่เปิดใหม่ในเมืองกุ้ยหลิน
ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป สัมผัสกลิ่นอายของเมืองโบราณแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-เมืองโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 1,400 ปี มีป ระชากรประมาณ 300,000 คน ที่ นี่เ ป็นที่ โปรดปรานของนั กท่ องเที่ ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่
จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเที่ยวชม เมืองโบราณซิงผิง เป็นเมืองโบราณที่ยัง
มีกลิ่นอายของสมัยก่อน นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง ชมความงามของแม่น้ําหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขา
ใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคํากล่าวที่ว่า กุ้ยหลิน
เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ําสวยใสที่สุดในโลก จากนั้นนําท่าน อิสระให้ท่านเดินเล่น
หรือช้อบปิ้ง ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือถนนคนเดินขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร
มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้าน อาหาร และยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นํามาทําเป็นปลอก
หมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัด
ลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสือคติพจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีต
ผู้นําจีน ก็มีวางขายให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Yangshuo West Street Entrance Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สวนชวนซาน-ถ้ าเขาทะลุ -สวนจื่ อโจว-เขางวงช้ า ง (รวมรถแบตเตอรี่ ) -ชมเจดี ย์ เ งิ น เจดี ย์ ท อง
(ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สวนชวนซาน ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุย
้ หลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ําหลีเจียง สวน
แห่งนี้เป็นแหล่งท้องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน ภายในสวนประกอบด้วยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ํา
หินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินย้อยมากมาย มีต้นไม้หิน ดอกไม้หินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกที่น่าทึ่ง
แก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ภายในถ้ําท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ที่ สุ ด ในโลกและเป็ นหนึ่ ง เดี ยวในบรรดาถ้ํ า นั บ พั นในเมื อ งกุ้ ยหลิ น และนํ า ท่ า นชม ถ้ าเขาทะลุ ซึ่ งตั้ งอยู่
บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําให้ถ้ํานี้
ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลําดับ 3 ของถ้ําในตัวเมืองกุ้ยหลิน นําท่านเข้าชม สวนจื่อโจว
เป็นสวนสาธารณะที่ตงั้ อยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกล้เขางวงช้าง จากนั้นนําท่านเที่ยวชม เขางวงช้าง (รวม
รถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ําหลีเจียงและแม่น้ําถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาที่
ขึ้นชื่อของกุ้ยหลิน ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดเขตเมืองกุ้ยหลิน ริมแม่น้ําหลีเจียง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ย
หลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหิน ที่คล้ายกับงวงของช้างที่กําลังโน้มลงเพื่อกินน้ํา
จากแม่น้ําหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมและถ่ายรูป ภายนอกกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคู่นี้ เจดีย์
หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน
รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนัก ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน
หลังจากนั้นนําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครังแรกในสมัย
ราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
และชมต้นไทรพันปี อิสระให้ท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมืองกุ้ยยาแก้เจ็บคอ ผลไม้
กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า
ที่พัก
วันที่ 5
เช้า
09.00 น.
12.10 น.

Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
กุ้ยหลิน – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกุ้ยหลิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ *
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรม : Impression Guilin NO SHOP 5 วัน 4 คืน (GO1KWL-CZ002)
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 18-22 ก.ค. 61

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 15-19 ส.ค. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 61

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

7,800.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 61

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,500.-

8,800.-

กาหนดการเดินทาง

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาทแล้ว***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่าน /หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ป ที่ เดิ นทางช่ ว งวั นหยุดหรื อเทศกาลที่ ต้อ งการั นตี มั ด จํ ากั บ สายการบิ นหรื อค่ า มัด จําที่ พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ท่านละ 1,500 บาท
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋ า เดินทางในกรณี ที่ น้ํา หนัก เกิ นกว่ าที่ ส ายการบิ นกํ า หนด 23 กิ โลกรัม /ท่ า น 1 ใบเท่ า นั้น ส่ ว นเกิ น
น้ําหนักตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวนต่อทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษัท ฯ ไม่รับ ผิด ชอบค่ า เสี ยหายในเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ยธรรมชาติ ปฏิ วั ติ และอื่ น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนื อ การควบคุ มของทางบริ ษั ท ฯหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ นทา งตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เช่ น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อ งค่ าบริการ และเงินมั ดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
(GH) ทัวร์จีน_GO1KWL-CZ002_กุ้ยหลิน NO SHOP 5 วัน 4 คืน

GO1KWL-CZ001

7จ ก9

(GH)

9.

ในการอนุ ญ าตให้ เ ข้ า -ออกเมือ งด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษัท ทั ว ร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้ นวี ซ่า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่ า งชาติ ที่ ทํ า งานในประเทศไทย และมี ใ บอนุ ญ าตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่ าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก
์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลีย
่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท
่ ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ
ี่ ูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................

RELATION.........................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................

RELATION.........................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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