
 

 
 
 
 
 
 



 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุย้หลิน 
� .   น. พรอ้มกนัที#สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั&น ' ประตูหมายเลข +  เคานเ์ตอร ์U สายการ

บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพื�อดาํเนินการขั�นตอนการเช็คอิน 
13.10 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่ เมืองกุย้หลิน ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� CZ6100 

(บรกิารอาหารและเครื#องดื#ม ระหว่างการเดินทาง)  
**เครื#องบินจะแวะพกัที#เมืองหนานหนิง เพื#อนาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจาก
นั&นกลบัขึ& นเครื#องเพื#อเดินทางตอ่สูเ่มืองกุย้หลิน** 

�G.�  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตกุิย้หลินเหลี#ยงเจยีง ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีน
เร็วกวา่ประเทศไทย , ชั �วโมง) หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางเขา้สู่
เมืองกุย้หลิน ตั�งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตข้องประเทศจีน มีภมิูประเทศที�เต็มไป
ดว้ยภเูขาหินปนูรปูร่างแปลกตามากมายกวา่ 34,666 ยอด โดยเฉพาะภเูขาที�อยูร่ะหวา่งสอง
ฝากฝั�งแม่นํ�าหลีเจียงที�สวยงาม จนไดชื้�อวา่เป็นไฮไลทข์องการท่องเที�ยวในเสน้ทางกุย้หลิน ทั�ง
ทิวเขา ถํ�า แม่นํ�า ชื�อกุย้หลิน แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี� มีตน้อบเชยอยูม่าก และจะส่ง
กลิ�นหอมในชว่งฤดใูบไมร่้วง จนชาวจีนยกยอ่งใหเ้ป็น "เมืองสวรรคบ์นพิภพ" 

คํ #า  บรกิารอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร 
พกัที# GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั J ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที#สอง กุย้หลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั #งกระเชา้) – รา้นผา้ไหม – สวนฉวนซาน – ถํ&าทะล ุ
                  รา้นบวัหิมะ – ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน นําท่านนั�งกระเชา้ขึ� นสู่ยอดเขาเพื�อชมทศันียภาพที�สวยงาม
ของเมืองกุย้หลิน เขาเหยาซานเป็นภเูขาที�สงูที�สุดในเมืองกุย้หลิน เป็นสถานที�ท่องเที�ยวมาตั�งแต่
สมยัราชวงศโ์จวและถงั รวมถึงยงัเป็นที�ตั�งของศาลเจา้เหยาฮ่องเต ้จึงไดต้ั�งชื�อว่าภูเขาเหยาซาน 
บริเวณโดยรอบจะมีตน้นกแขกเตา้ออกดอกในฤดูใบไมร่้วงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทาํให้
เกิดทศันียภาพสวยงามยิ�งนัก จากนั�นทําท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซื� อสินคา้
และผลิตภณัฑ ์ที�ผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถิ�นตามอธัยาศยั 

เที#ยง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
นําท่านชม สวนฉวนซาน ซึ�งเป็นสวนจีนโบราณที�ตั�งอยูใ่นเมืองกุย้หลินฝั�งตะวนัออกของแม่นํ�า
หลีเจียง สวนแหง่นี� เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ขึ� นชื�ออีกแหง่หนึ�งของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ย
ภเูขาขนาดเล็ก ถํ�าหินปูนธรรมชาติที�มีหินงอกหินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมหิ้น และ
ดอกไมหิ้นที�หาดูยาก รวมทั�งหินที�มีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนี�



ภายในถํ�า ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ที�ถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ที�ไดชื้�อวา่เป็นที�สุดใน
โลกและเป็นหนึ�งเดียวในบรรดาถํ�านับพนัในเมืองกุย้หลิน นําท่านชม ถํ&าทะล ุ ซึ�งตั�งอยูบ่ริเวณ
เชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซึ�งมีแสงระยบิระยบัเหมือนคริสตลัทาํ
ใหถ้ํ�านี� ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลาํดบั 3 ของถํ�าในตวัเมืองกุย้หลิน  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ 
“บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย 

คํ #า บรกิารอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกครสิตลั 
 นําท่านชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที�ผสมผสานระหว่างบลัเลยก์บักายกรรม

เขา้ดว้ยกนั ผ่านการเคี�ยวกราํและฝึกฝนรปูแบบการแสดงโชวนั์บสิบปี ประทบัใจกบัการแสดงที�
บอกเล่าเรื�องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัวต่์างๆ เชน่ ผีเสื� อ นกยงู และเรื�องราว 

พกัที#  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั J ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที#สาม เขางวงชา้ง (รวมนั #งรถกลอ์ฟ) – รา้นหยก – เขาเซียงกง  - เมืองหยางซั #ว 
                  ถนนฝรั #งเมืองหยางซวั (OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม เขางวงชา้ง สญัลกัษณเ์มืองกุย้หลิน เขางวงชา้งตั�งอยูใ่จกลางเมืองตรงบริเวณจุด
บรรจบของแม่นํ�าหลีเจียงและแม่นํ�าถาวฮวัเป็นหนึ�งในภเูขาที�ขึ� นชื�อของกุย้หลิน ที�ไดชื้�อวา่เขา
งวงชา้งนั�น มาจากรปูร่างของภเูขาหินที�คลา้ยกบังวงของชา้งที�กาํลงัโนม้ลงเพื�อกินนํ�าจากแม่นํ�า
หลีเจียงที�อยูเ่บื� องล่าง ใหท่้านไดถ่้ายรปูดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมวิวสองฝั�งแม่นํ�าหลีเจียง 
 นําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อเป็นของฝากอนัลํ�าค่า 
แก่คนที�ท่านรกั 

เที#ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง  ตั�งอยูท่างทิศตะวนัตกของแม่นํ�าหลีเจียง หา่งจากเมืองหยางซั �ว 
28 กิโลเมตร นําท่านชมวิวแม่นํ�าหลีเจียงจากบนเขานี�  ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล
หมอกที�สวยงาม เป็นที�นิยมของนักถ่ายภาพ  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั #ว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ , ชั �วโมง M6 นาที  
จากนั�นใหอิ้สระท่านเที�ยวชม ถนนฝรั #งเมืองหยางซั #ว ถนนแหง่นี� นอกจากของซื� อของขายที�มี
มากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอี์กอยา่งหนึ�งคือของอร่อยหลากหลายที�มีใหเ้ลือกเดินชิม ทั�งไก่
ยา่ง ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื�องดื�มนานาชนิด รวมถึงพบั บาร ์3 ขา้งทาง ที�ยิ�งทาํให้
ถนนฝรั �งแหง่นี� ดคึูกคกัเป็นพิเศษในยามคํ �าคืน  

คํ #า บรกิารอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแช่เบียร ์
พกัที# XI JIE KOU HOTEL ระดบั ' ดาว หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 



 : OPTiONAL TOUR หากท่านมีความประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ
สอบถามกบัไกดท์อ้งถิ�นได ้ราคาตั Nวเขา้ชมรวมรถรบั-ส่ง เริ�มตน้ที� MP6 หยวน/ท่าน (ราคา
ขึ� นอยูก่บัประเภทที�นั�ง) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie กาํกบัการแสดงโดยจางอี� โหมว ซึ�ง
จดัแสดงในทุกๆ คํ �าคืน แสดงวนัละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแม่นํ�าหลีเจียง และ ขุนเขาที�
เมืองหยางซั �ว สวยงามอลงัการ เวลาในการโชวป์ระมาณหนึ�งชั �วโมงเศษ พรอ้มแสงสีเสียง
ตระการตา กบันักแสดงนับพนัชีวิต  

วนัที#สี# ล่องแพแม่นํ&าอ̂ีหลง – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา – กุย้หลิน – เจดียเ์งินและเจดียท์อง 
                  ชอ้ปปิ& งถนนคนเดิน และตลาดใตดิ้น 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่าน ล่องแม่นํ&าอ̂ีหลง ชมความงาม 3 ฝั�งของแม่นํ�าอีNหลงที�สวยงาม ลดัเลาะไปตามขุนเขา
ใหญ่นอ้ยนับพนัที�มีรปูร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท่้านพิสจูน์ดงัคาํ
กล่าวที�วา่ กุย้หลินเป็นดินแดนแหง่ขุนเขาที�แปลก และสวยงาม มีแม่นํ�าสวยใสที�สุดในโลก 
จากนั�นนําท่านสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอน
เพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ 

เที#ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางกลบัสู่  กุย้หลิน ซึ�งเป็นหนึ�งในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใต้
ของประเทศจีน ซึ�งมีพื� นที�ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติ้ดกบัมณฑล
หยุนหนัน ทางเหนือติดกบักุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัหยุนหนัน ทางตะวนัออกเฉียง
ใตติ้ดกบักวา่งตง ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเกีNย และทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวียดนาม 
ลกัษณะพื� นที�เป็นที�ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที�ยาวคดเคี� ยวติดต่อกนั เทือกเขา
สาํคญั ไดแ้ก่ ภเูขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปนูขาวที�ครอบคลุมพื� นที�ครึ�งหนึ�งของ
ประเทศ  นําท่านชมและถ่ายรปูกบั เจดียเ์งินและเจดียท์อง เพื�อเป็นสิริมงคล เจดียริ์ม
ทะเลสาบคู่นี�  เจดียห์นึ�งสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก ส่วน
อีกเจดียส์รา้งดว้ยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ�งนัก ถือวา่เป็นจุด
ชมวิวที�สวยงามอีกแหง่หนึ�งในเมืองกุย้หลิน  
จากนั�นนําท่านอิสระชอ้บปิ� งที� ถนนคนเดินเจิ& งหยาง และตลาดใตดิ้น อิสระชอ้บปิ� งตาม
อธัยาศยั ใหท่้านไดเ้ลือกซื� อเลือกชมสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด อทิเชน่ เสื� อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋าแฟชั �น ของที�ระลึกที�ตลอดจนสินคา้พื� นเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต่้างๆ อาทิ ลกู
พลบัอบแหง้ สม้จีaด เป็นตน้   

คํ #า  บรกิารอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพื& นเมือง 
พกัที# GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั J ดาว หรอืเทียบเท่า 
 



วนัที#หา้ สนามบินกุย้หลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตกุิย้หลินเหลี#ยงเจยีง 
 G.'  น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� 

CZ6099 
12.�  น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
** หากท่านที#ตอ้งออกตัว̂ภายใน (เครื#องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที#ทุกครั&งก่อนทาํการ 

ออกตัว̂ เนื#องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี#ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที#พกั และโปรแกรมท่องเที#ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี#ยนขึ& นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดินทางในแต่ละครั&งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �J ท่านขึ& นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิeในการเลื#อนการเดินทาง หรือเปลี#ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที#ใชบ้ริการ ***   
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

g-h ท่าน 
 เด็กอายุไม่เกิน�Gปี 

พกัเดี#ยว
เพิ#ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตัว̂ 

�� – �J กรกฎาคม gJj� 13,900 13,900 h,000 j,900 

 � –  J สงิหาคม gJj� 13,900 13,900 h,000 j,900 

gg – gj สงิหาคม gJj� 13,900 13,900 h,000 j,900 

 J –  + กนัยายน gJj� 14,900 14,900 h,000 j,900 

gj – h  กนัยายน gJj� 14,900 14,900 h,000 j,900 

�l – g� ตลุาคม gJj� 15,900 15,900 h,500 l,900 

h� ต.ค. –  ' พ.ย.gJj� 15,900 15,900 h,500 l,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ#นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 



หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที#ยวแห่งเมืองจนีเพื#อโปรโมทสินคา้พื& นเมือง ใน
นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ#งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี& แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก
รา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื& อหรือไม่ซื& อขึ& นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ
บงัคับใดๆ ทั&งสิ& น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิeในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที#เกิดขึ& นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน h   หยวน / ท่าน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการนี& รวม 
� ค่าตั Nวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 3M กก. ท่านละ , ใบ          
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 3 ท่านหรือ  M ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ,,666,666 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี& ไม่รวม 
� ค่าวีซ่ากรุป๊ประเทศจีน ,,666 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น !! 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 366 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง
จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเดี�ยว ท่านละ ,,f66 บาท** 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 4% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย M% 
 

 
เงื#อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน ,6,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 
 

เงื#อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั Nวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
 



เงื#อนไขและขอ้กาํหนดอื#นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ,P 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 4 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ,6 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Nวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ� นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี� คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั�น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิuในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั Nวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น  
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ,66 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน ,,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
, ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  



2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจากรฐับาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี#ยวกบัการนาํแบตเตอรี#สาํรองขึ& นไปบนเครื#องบินดงันี&  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
w., แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 36,666 mAh หรือน้อยกว่า ,66 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
w.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า 36,666 - M3,666 mAh หรือ ,66-,z6 Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ 3 กอ้น 
w.M แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ M3,666 mAh หรือ ,z6 Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 
J. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ #ากว่า �G ปี 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั&ง g หนา้แบบตวัอยา่ง 


