
BigWorld 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ *** 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 16-21 กนัยำยน 59  

19-24 ตลุำคม 59 (วนัปิยะ) 
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โดยสายการบินไชน่า เซานเ์ทิรน ์(CZ656/655) 

 เทีย่วกุย้หลนิเมอืงส ำคัญทำงดำ้นกำรท่องเทีย่วและมชีือ่เสยีงของมณฑลกวำงส ีเขตปกครองตนเองชำวจว้ง 

ลอ่งเรอืชมล ำน ้ำสำยส ำคญัของมณฑลกวำงส ีใหท้ำ่นชมทัศนยีภำพและเพลดิเพลนิไปกบัธรรมชำตทิีง่ดงำมของกุย้หลนิ 

ซึง่มฉีำยำวำ่ “กุย้หลนิสวยเป็นเอกแหง่ใตห้ลำ้ หยงัซ ัว่สวยยิง่กุย้หลนิ” ชมเมอืงลับแล และชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วย

ทีส่ดุบนเขำเหยำซำน  

กุย้หลนิ เมอืงส ำคญัทำงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและมชีือ่เสยีงของมณฑลกวำงส ีเขตปกครองตนเองชำวจว้ง ลอ่งเรอื

ชมล ำน ้ำสำยส ำคัญของมณฑลกวำงส ีใหท้่ำนชมทัศนียภำพและเพลดิเพลนิไปกับธรรมชำตทิีง่ดงำม

ของกุย้หลนิ ซึง่มฉีำยำวำ่ “กุย้หลนิสวยเป็นเป็นเอกแหง่ใตห้ลำ้ หยงัซ ัว่สวยยิง่กุย้หลนิ” ชมเมอืง

ลบัแล และภเูขำฝโูป เขำงวงชำ้งสญัลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ และชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุบนเขำ

เหยำซำน พรอ้มเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถกูในตวัเมอืงกุย้หลนิ 

เมอืงหยงัซ ัว่ อ ำเภอหนึง่ในมณฑลกวำงส ี ปลำยทำงกำรลอ่งเรอื น ำทำ่นชมหนิงอกหนิยอ้ยภำยในถ ้ำเงนิ และ สนุก

กบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีต่ลำดซเีจยี 

หลงเซิน่ นำขัน้บนัได+กระเชำ้ขึน้-ลง (หลงจี)้ นำขัน้บนัไดทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ เมอืงทีย่ังคงควำมอดุมสมบรูณ์

ดว้ยทรัพยำกรทำงธรรมชำต ิป่ำไม ้แรธ่ำต ุอกีทัง้ยังเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพำะของ

แตล่ะชนสว่นนอ้ย  

 
 

10.30 น. คณะพรอ้มกันทีอ่ำกำศยำนสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์ U   สำยกำรบนิ 

CHINA SOUTHERN เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั บิก๊เวลิด ์ฮอลเิดย ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ตรวจเชค็เอกสำรและสมัภำระ 

13.00 น. น ำทำ่นเหนิฟ้ำสูเ่มอืงกุย้หลนิ โดยสำยกำรบนิ CHINA SOUTHERN เทีย่วบนิที ่CZ656  

***แวะพกัทีส่นำมบนิอูซู๋ เมอืงหนำนหนงิ จำกน ัน้เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ*** 

18.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเมอืงกุย้หลนิ กุย้หลนิ น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงจ ำลองสมยัซ่งหรอืซ่งเฉงิ สถำนทีท่่องเทีย่วเปิดใหม่ ซึง่มคีวำมสวยงำมไม่

แพเ้มอืงจ ำลองซง่ในเมอืงหงัโจว ชมกำรแสดงวฒันธรรมตำ่งๆ ทีส่วยงำมน่ำชม และชมกำรแสดงนกจับ

ปลำ ซึง่เป็นหนึง่ในวถิชีวีติของชำวบำ้นทีอ่ำศยัอยุร่มิฝ่ังแมน่ ้ำหลเีจยีงมำชำ้นำน 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก  MINGFENG HOTEL GUILIN หรอืเทยีบเทำ่ (4*)  

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม จำกนัน้น ำทำ่น

เดนิทำงสู ่หลงเซิน่ (หลงจี)้ น ัง่กระเชำ้ขึน้+ลง นำขัน้บันไดที่

สวยทีส่ดุในกุย้หลนิเป็นเมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยำกรธรรมชำต ิ

ป่ำไม ้แร่ธำตุ เป็นเมอืงน ้ำพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วม

วฒันธรรมของชนชำตสิว่นนอ้ย น่ังรถขึน้สูย่อดเขำแลว้เดนิตอ่จนถงึ 

นำขัน้บนัได ทีแ่ลดเูหมอืนกบัมงักรเลือ้ยรอบเนนิเขำทีเ่รยีกวำ่ นำขัน้บนัได  

วนัแรก  กรงุเทพฯ-กุย้หลนิ – เมอืงจ ำลองซง่เฉงิ 

วนัทีส่อง กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นำข ัน้บนัได น ัง่กระเชำ้ขึน้+ลง (หลงจี)้-โชวช์ำวจว้ง-กุย้หลนิ-ผำ้ไหม 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมูบ่ำ้นชำวจว้ง 

บำ่ย น ำทำ่นเขำ้สู ่หมูบ่ำ้นชำวจว้ง ทำ่นจะไดร้ับกำรตอ้นรับอยำ่งอบอุน่จำกชำวบำ้น นอกจำกนี้ยังมโีอกำส

ไดช้มโชวช์ำวจว้ง กำรแสดงระบ ำพืน้เมอืงและประเพณีประเภทตำ่งๆทีต่กทอดมำชำ้นำน พรอ้มชมิชำ

อนัหอมหวน สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูต่ัวเมอืงกุย้หลนิ แลว้น ำทำ่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม ที่

มชี ือ่เสยีงของจนี พรอ้มชมกรรมวธีกีำรผลติและใหท้ำ่นเลอืกซือ้ผำ้ไหมคณุภำพดเีป็นของฝำก 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก MINGFENG HOTEL GUILIN หรอืเทยีบเทำ่ (4*)  

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสูเ่มอืงหยงัซ ัว่ เมอืงโบรำณที่

มปีระวัตริำว 2000 ปีตัง้อยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตขินุเขำทีส่วยงำม เมอืงนีเ้ป็นสถำนทีม่วีวิทวิทัศนส์วยงำม 

น ำทำ่นเดนิทำงชมถ ำ้เงนิ หรอืถ ำ้หยนิจือ่เหยยีน เป็นถ ำ้ขนำดใหญแ่หง่ใหม่ทีเ่พิง่คน้พบโดยเปิด

ใหผู้เ้ขำ้ชมมำประมำณ 10 ปี ชมหนิงอกหนิยอ้ยทีม่เีอกลักษณ์เฉพำะตัว ทีส่อ่งแสงระยบิระยับแวว

วำวประกำยเกล็ดเพชรอยำ่งสวยงำม ชำวหยงัซัว่จงึตัง้ชือ่วำ่ถ ้ำเงนิ  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร เมนู...เผอืกครสิตลั 

บำ่ย จำกนัน้น ำท่ำนลอ่งแพไมไ้ผ ่ชมทศันยีภ์ำพแมน่ ำ้อวีห้ลงเหอ อันน่ำสนุกพรอ้มชมบรรยำกำศแบบ

ยอ้นยุค สัมผัสบรรยำกำศกลิน่อำยทวิทัศน์แม่น ้ำอวีห้ลงเหอ (แม่น ้ำมังกรหยก ไดเ้ล่ำกันว่ำพญำมังกร

ไดม้ำท่องเทีย่วทีน่ี้ เห็นทวิทัศน์ทีส่วยงำมไม่ยอมกลับ จนเป็นทีม่ำของ

ชือ่แมน่ ้ำ กำรไดล้อ่งแพในแมน่ ้ำอวีห้ลงเหอ

นั้นท่ำนจะไดเ้ห็นน ้ ำนิ่งใสเหมือนกระจก 

และเห็นภเูขำอยูไ่กลๆ ทีส่ะทอ้นบนพืน้น ้ำดู

เหมอืนภำพวำด ระหว่ำงล่องแพท่ำนยังจะ

ไดพ้บเห็นวถิชีวีติของชำวบำ้นฝึกนกจับปลำ

ดว้ย น ำทำ่นแวะชอ้บป้ิงใบชำ ทีม่ชี ือ่ของ

เมอืงกุย้หลนิ ใหท้ำ่นไดช้มิชำทีเ่ป็นหนึง่ใน

สนิคำ้เลือ่งชือ่ของประเทศจนี  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนซเีจยี ซึง่เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นถนน

ขำ้วสำรแหง่เมอืงหยงัซ ัว่ ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถกูนำนำชนดิ   ไมว่ำ่จะเป็นผำ้พันคอ

, ผำ้ปูโต๊ะ, พัด, สนิคำ้พืน้เมอืง อำทเิชน่ น ้ำพรกิกุย้หลนิ เตำ้หูย้ี ้เหลำ้กุย้ฮัว ขนมถั่วอัดหลำกหลำย

รสชำต ิ หรอืจะสัง่กำแฟเครือ่งดืม่ตำ่งๆ เพือ่ดบักระหำยในบรรยำกำศแบบชำวเมอืงหยงัซัว่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู...ปลำแชเ่บยีร ์ 

***หมำยเหต ุ (โชวส์ดุอลงักำร“Impression Liu Sanjie” โชวห์ลวิซำนเจีย่ ทีเ่นรมติฉำกกำรแสดงบนผนืน ำ้ 

ทำ่มกลำงธรรมชำตอินัสวยงำมของกุย้หลนิ ออกแบบและควบคมุกำรแสดง โดย ผูก้ ำกบัชือ่ดงัจำงอีโ้หมว)  

***รำยกำรทวัรไ์มร่วมคำ่ดโูชว*์** ทำ่นใดสนใจกรณุำตดิตอ่สอบถำมทีไ่กด ์หรอืหวัหนำ้ทวัร ์

โชวุส์ดุอลงักำร บนอฒัจรรย ์รมิแมน่ ้ำควำมจ ุ2,000 ทีน่ั่ง โรงละครธรรมชำตทิีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทำ่นจะ

ไดช้มโชวแ์มน่ ้ำทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงหยังซัว่ ช ือ่ชดุ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ต ำนำน

เพลงพืน้บำ้นชำวจว้ง “หลวิซำนเจีย่” ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กดทีั่วประเทศจนี กำรแสดงชดุนี้ก ำกับกำร

แสดงโดย “จำงอวีโ้หมว” ผูก้ ำกบัหนังชือ่ดงัทีม่ผีลงำนระดบัโลก และยงัฝำกผลงำนสดุอลงักำรไวใ้นพธิี

เปิดกฬีำโอลมิปิค ดว้ยควำมมศัจรรยใ์นจนิตนำกำรอนับรรเจดิ ผลงำนชดุนีจ้งึไดผ้สำนควำมงำมธรรมขำ

ต ิและวถิแีหง่มนุษยไ์วอ้ยำ่งดืม่ด ำ่ แสงไฟและแสงจันทร ์เสยีงเพลงและเสยีงพลิว้ไหวของไผอ่อ้ขนุเขำ

รมิน ้ำและเครือ่งประกอบฉำกทันสมัย เสือ้ผำ้เครือ่งแต่งกำรพืน้บำ้นและงำนดไีซน์ นักแสดงร่วม 600 

วนัทีส่ำม กุย้หลนิ-หยงัซ ัว่-ถ ำ้เงนิ-ลอ่งเรอืแพไมไ้ผ ่ชมแมน่ ำ้อวีห้ลง- ชมิชำ -ถนนซเีจยี 
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กว่ำชวีติจะเรยีงรอ้ยออกมำเป็นกำรแสดงทีม่คี ำจ ำกัดควำมลกึซ ึง้กว่ำค ำวำ่ “สนิคำ้แห่งกำรท่องเทีย่ว” 

หำกแตเ่ป็นกำรสรำ้งสรรคง์ำนศลิปะช ิน้ยอดทีไ่มค่วรพลำดชม 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก WEST STREET VISTA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (4*) 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ซือ่ไหวเ้ถำหยวน หรือมฉีำยำ เมอืงลบัแล เมืองทีม่ีธรรมชำตทิี่สงบร่มรื่นน่ำอยู ่

จัดเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วระดับ 4 เอของจนี ซึง่สรำ้งเป็นเมอืงจ ำลองวัฒนธรรมชำวเผ่ำต่ำง ๆ ณ เมอืง

ลับแล ท่ำนจะไดช้มกำรแสดงระบ ำของชนกลุ่มนอ้ยตลอดสองฟำกฝ่ัง  และมชีวีติควำมเป็นอยู่ของ

ชำวเขำหลำย ๆ เผำ่   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย สมควรแกเ่วลำแลว้น ำทำ่นแวะชมกำรผลติผำ้ใยไผไ่หม ซึง่น ำมำเป็นเครืง่นุ่งหม่ในแบบตำ่งๆ มำกมำย 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงกุย้หลนิ 

พเิศษ... น ำทำ่นชมกำรแสดง DREAM LIGHT LIJIANG ซึง่เป็นกำรแสดงพเิศษทีม่กีำรผสมผสำน

ระหว่ำงบัลเล่ตแ์ละกำยกรรมอย่ำงลงตัว โดยแม่น ้ำหลเีจยีงถูกน ำมำเป็นตัวเชือ่มเพือ่เล่ำเรือ่งรำวของ

สรรพสิง่ทีผ่กูพันอยูก่บัสำยน ้ำ เชน่ ภเูขำ, ตน้ไม,้ สตัวต์ำ่งๆ, แมลง หรอืแมก้ระทั่งสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตล้ ำ

น ้ำหลเีจยีง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก MINGFENG HOTEL GUILIN หรอืเทยีบเทำ่ (4*)  

 

 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น ำทำ่นชมเขำงวงชำ้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ เขำงวงชำ้งตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำหลเีจยีงใจกลำงเมอืง ซึง่

เป็นภูเขำหนิปูนทีอ่ยู่รมิน ้ำและถูกกัดเซำะจนเป็นลักษณะคลำ้ยกับชำ้งตัวใหญ่ ยืน่งวงลงไปดูดน ้ำใน

แมน่ ้ำ จงึไดช้ือ่วำ่เป็นภเูขำงวงชำ้ง น ำทำ่นรับฟังสรรพคณุยำสมนุไพรและครมียำทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

รัฐบำลจนี ไดแ้กเ่ป่ำฟู่ หลงิหรอืบวัหมิะ เหมำะกบักำรเก็บไวเ้ป็นยำสมญัประจ ำบำ้น 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นชมควำมงำม ภเูขำฝูโปซำน เขำฝูโปแหง่นี้มถี ้ำทีม่คีวำมสวยงำมและน่ำสนใจอยูห่ลำย

แหง่ ไดแ้ก ่ถ ้ำพระพันองค ์อนัเป็นทีเ่ก็บรวบรวมพระทีส่รำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศถ์ังและซง่ เชงิเขำดำ้นใต ้

ม ีถ ้ำคนืไข่มุก ซึง่เชือ่กันว่ำมมีังกรอำศัยอยู่ และมไีข่มุกส่องประกำยใหค้วำมสว่ำงแก่ถ ้ำ เล่ำกันว่ำ 

ชำวประมงคนหนึง่เคยน ำไขม่กุจำกถ ้ำแหง่นีไ้ปแลว้เกดิควำมละอำยใจจงึน ำไขม่กุนัน้มำคนื บรเิวณผนัง

ถ ้ำมพีระพุทธรูปจ ำนวนมำกประดษิฐำนอยูว่ำ่กนัวำ่มอีำยนัุบรอ้ยปี แลว้ทำ่นชม รำ้นหยก ของเมอืงจนี

พรอ้มทัง้ใหท้ำ่นไดรั้บค ำแนะน ำ และวธิกีำรดหูยก และใหท้ำ่นเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝำกล ้ำคำ่ 

แลว้น ำทำ่นชมและถำ่ยรปูกบั เจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล อยูใ่นทะเลสำบซำนห ูเป็นเจดยีค์ู ่

เจดยีห์นึง่สรำ้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวำ่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รำ้งดว้ยปนู

เป็นสเีงนิ รอบๆทะเลสำบอำกำศด ี ววิทวิทศันส์วยงำมยิง่นักถอืวำ่เป็นจดุชมววิทีส่วยงำมอกีแหง่หนึง่

ในกุย้หลนิ จำกนัน้อสิระชอ้บป้ิง ของพืน้เมอืงกุย้หลนิขึน้ชือ่ เชน่ เหลำ้ขำวกุย้หลนิ เตำ้หูย้ีกุ้ย้หลนิ น ้ำ

พรกิกุย้หลนิ หลอ่ฮัง่กว้ยชงดืม่ ยำอม ยำเป่ำ “ซกีวัซวง”แกแ้ผลในปำก แกเ้จ็บคอ หรอืจะไปชอ้บป้ิง

วนัทีส่ ี ่  หยงัซ ัว่ – เมอืงลบัแล - รำ้นเยือ่ไผ ่– กุย้หลนิ  
(พเิศษ...โชว ์Dream Light Lijiang) 

 

วนัทีห่ำ้  กุย้หลนิ – เขำงวงชำ้ง – บวัหมิะ – เขำฝโูป – รำ้นหยก - เจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง - อสิระชอ้ปป้ิง 



BigWorld 

เสือ้ผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึ ทีถ่นนคนเดนิเทำ้ “ปู้สงิเจยี” ถนนจงซำน และตลำดใตด้นิกลำงใจ

เมอืงกุย้หลนิตำมอธัยำศยั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก MINGFENG HOTEL GUILIN หรอืเทยีบเทำ่ (4*)  

 
 
เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิกุย้หลนิ 

09.00 น. เหริฟ้ำสู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบนิ CHINA SOUTHERN เทีย่วบนิที ่CZ 655 

  *** แวะพกัทีส่นำมบนิอูซู๋ เมอืงหนำนหนงิจำกน ัน้เดนิทำงตอ่ สูก่รงุเทพฯ *** 

12.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพควำมประทบัใจไปอกีนำนแสนนำน 

 

  
 

หมำยเหตุ: อัตรำค่ำบรกิำรทัวร์นี้ เป็นทัวร์ที่ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก ำหนดใหม้ีกำร

ประชำสัมพันธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 5 รำ้น ไดแ้ก ่หยก, บวัหมิะ, ผำ้ไหม, ชำ, เยือ่ไผ ่

ซ ึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุก

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม และรับฟังค ำบรรยำย อยำ่งนอ้ย 45 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับควำมพอใจ

ของลกูคำ้เป็นหลัก ไมม่กีำรบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ 

 

BIG…AMAZING GUILIN (VIP) 6 DAYS 5 NIGHTS by CZ 

อตัรำคำ่บรกิำร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  16-21 กนัยำยน 59  

19-24 ตลุำคม 59 (วนัปิยะ) 

Big…Amazing Guilin 
 6 Days/ 5 Nights 

รำคำรวมต ัว๋ 
16-21 ก.ย.59 

รำคำรวมต ัว๋ 
19-24 ต.ค.59 
(วนัปิยะ) 

รำคำไมร่วมต ัว๋ 

 

ผูใ้หญ ่2-3 ทำ่น/หอ้ง  
รำคำทำ่นละ 

21,500.- 22,500.- 12,900.- 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั  ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 20,500.- 21,500.- 12,900.- 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั  ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  
(มเีตยีง) 

20,500.- 21,500.- 12,900.- 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
(ไมม่เีตยีง) 

19,500.- 20,500.- 11,900.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิม่อกีทำ่นละ 5,500 

อตัรำนีร้วม: ภำษนี ำ้มนัของสำยกำรบนิ,ภำษสีนำมบนิไทย ณ วนัที ่13 พฤษภำคม 59 
**รำคำดงักลำ่วอำจมกีำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บภำษีน ้ำมันและภำษีสนำมบนิเพิม่เตมิ** 

**รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

หมำยเหต ุ 

1. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ 

ทำ่นสละสทิธิไ์ม ่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

2. โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมและในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไป กรณีทีล่กูคำ้ 10 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (ไมม่หีวัหนำ้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิน่พดูไทยรบั) 

 

 

วนัทีห่ก  กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 



BigWorld 

อตัรำนีร้วม 

คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทำงกรงุเทพฯ-กุย้หลนิ(ตัว๋กรุ๊ป)-กรงุเทพฯ สำยกำรบนิไชนำ่เซำเทริน์ ชัน้ทศันำจร 

คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรระบ ุ   คำ่รถรับสง่ระหวำ่งกำรน ำเทีย่วตำมรำยกำรระบ ุ

คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี    คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศจนี  

คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำง 23 กโิลกรัม/ทำ่น (กระเป๋ำไดท้ำ่น 1 ใบเทำ่นัน้) 

คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 

คำ่ประกนัอบุตัเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตเุทำ่นัน้ คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บำท (แบบกรุ๊ปทัวร)์ 

เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรมท์ีท่ำงบรษัิทฯ จัดท ำ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัม/ทำ่น/1ใบเทำ่นัน้) 

คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง        

คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว   

คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษี  3% 

ส ำหรับรำคำนีบ้รษัิท ฯ จะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่,คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่,คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 10 หยวน/คน/วนั, คำ่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 10 หยวน/คน/วนั,  คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์10 

  หยวน/คน/วนัและคำ่ทปิคนยกกระเป๋ำ 

ไมแ่จกกระเป๋ำ 

 

กำรช ำระเงนิ   
 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 10,000 บำท ตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่นส ำหรับกำรจองทัวร ์หำกภำยใน 3 

วนัไมม่กีำรช ำระคำ่มัดจ ำถอืวำ่ยังไมค่อนเฟรมิที ่ สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วนัท ำกำร 

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 31 วนั กอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัต ี มดัจ ำกบัทำงสำยกำรบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดั

จ ำทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ลว่งหนำ้ 14 – 30 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆทำ่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 7 – 13 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ ทำ่นละ 10,000 บำท 

 แจง้ลว่งหนำ้ 3 – 6 วนั กอ่นเดนิทำง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด หรอืบำงสว่น 

 

หมำยเหต ุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. เนือ่งจำกตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวนัที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ จะไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำร

เดนิทำงใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น 

3. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื

กำรควบคมุ ของทำงบรษัิทฯ หรอื คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำ

รำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุตัเิหตตุำ่ง ๆ 

4. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้และควำมผดิพลำด

จำกทำงสำยกำร บนิ  จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เมือ่ทำ่นเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดรำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไม่

อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนืไดไ้มว่ำ่กรณีใด 
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6. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่งและ

โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

7. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตัว๋

เครือ่งบนิตำม สถำนกำรณ ์ดงักลำ่ว 

8. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำร

จำกสำยกำรบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯ จะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิ ใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดย ผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

10. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำก

กำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอื 

เอกสำรเดนิทำง ไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ อำท ิเชน่ นโยบำยกำรควบคมุไขห้วดัใหญ ่2009 

ของประเทศนัน้ๆ 

12. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ 

ทัง้หมด 

 

 

เอกสำรในกำรขอวซีำ่ 

1. หนังสอืเดนิทำงมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  มหีนำ้วำ่งประทับตรำมำกกวำ่ 2 หนำ้คู ่  

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, ส ำเนำบตัรประชำชน และ ส ำเนำเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ (ถำ้ม)ี 

3. เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ ----- หำกชือ่-นำมสกลุทีร่ะบใุนหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมก่บัหนังสอืเดนิทำง

เลม่เดมิไมต่รงกนั ใหย้ืน่เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่-นำมสกลุทีท่ำงรำชกำรออกให ้

 3.1 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำย ุ6-18 ปี ส ำเนำสตูบิตัร และส ำเนำบตัรประชำชนบดิำ-มำรดำ 

 3.2 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 6 ปี สตูบิตัรตวัจรงิ และส ำเนำบตัรประชำชนบดิำ-มำรดำ 

 3.3 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี ส ำเนำสตูบิตัร, หำกไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ หรอืมำรดำ ตอ้งมี

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศ ออกโดยส ำนกังำนเขต 

4. หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง ท ำงำนทีเ่ดยีวกนั 3 ทำ่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง (ส ำคญัมำก) เพือ่น ำขอ้มลูของลกูคำ้กรอกฟอรม์ยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิตอ่ลกูคำ้ ) 

6. รปูถำ่ยส ีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปู  (สถำนทตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

3.2 น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3.3 น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

3.4 น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

3.5 ทำ่นทีใ่ชร้ปูถำ่ยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วซีำ่ กรณุำเตรยีมหนังสอืรับรองจำกตน้สงักดัแนบมำดว้ย 

 

************************************************************** 

 
 
 
 
 
 



BigWorld 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

1.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

2. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณทีี่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

3. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................ 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5.  ช่ือสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

6. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

7. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณยี์ ..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

8. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

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

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 
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9. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดนิทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบนิ 

10. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

11. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

12.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

13.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ....................... 

14. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการันตีได้เลย) 

  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 

 


