
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบิน

ไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของ
กระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

13.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) เทีย่วบนิ
ที ่CZ6100  

 
 หมายเหต:ุ เทีย่วบนิที ่CZ6100 จะตอ้งทําการแวะพักทีเ่มืองหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลา

โดยประมาณ 1  ชั่วโมง) นําทกุทา่นผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง หลังจากนั้นนําทุกท่านขึน้เครื่อง

เพื่อเดนิทางตอ่ไปยังเมืองกุย้หลนิ 
 
 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมืองกุย้หลนิ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่
เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจีน มีภมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขา
หนิปูนรปูรา่งแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหว่างสองฝากฝั่งแม่นํา้หลเีจยีงที่
สวยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถํา้ แมนํ่า้ ชือ่กุย้หลนิ แปลว่า
ป่าตน้อบเชย เพราะแถบน้ีมีตน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจีนยกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืง
สวรรคบ์นพภิพ" 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงกุย้หลนิ - สวนชวนซาน - ถํา้ทะลุ - รา้นหยก - นํา้ตกกูตุง - ชมโชว ์Mirage Guilin Show 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
 นําทุกท่านเดนิทางสู่ สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยู่ในเมืองกุย้หลนิฝ่ัง

ตะวันออกของแม่น้ําหลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีข่ ึ้นชื่ออ ีกแห่งหนึง่ของเมืองกุย้หลนิ ภายใน
ประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถํา้หนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้นิ และ
ดอกไมห้นิทีห่าดูยาก รวมทัง้หนิทีม่ีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถํา้ท่านจะ
ไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีสุ่ดในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดา
ถํา้นบัพนัในเมอืงกุย้หลนิ  นําทา่นชม ถํา้ทะลุ (Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาว
ประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัทําใหถํ้า้นีค้วามแปลกตาและ
สวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดบั 3 ของถ้ําในตัวเมืองกุย้หลนิ  
 



 
 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลายตามความเชือ่ของคนชาวจีนซึง่มี

มาตัง้แตส่มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะช่วย
เสรมิใหเ้ป็นคนมีอํานาจ ชว่ยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุง่เรอืง อีกทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้
รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกดว้ย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ นํา้ตกกู่ตง 
(Gudong Waterfall) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองโบราณตา้ซใูนเขตหลงิฉวน หา่งจากเมืองกุย้หลนิประมาณ 25 
กโิลเมตร โดยน้ําตกกูต่งมีระดับชัน้ยอ่ย 13 ชัน้ มีน้ําตลอดปีไม่เคยแหง้ และอีกทัง้ยังมีน้ําที่ใสสะอาดสุดๆ ภายใน
บรเิวณโดยรอบของน้ําตกมีบรรยากาศทีร่ม่รืน่ เหมาะสําหรับการออกกาํลังกาย การพักผ่อนหยอ่นใจ เพราะเน่ืองจากที่
น้ําตกกูต่งเต็มไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่มีระดับออกซเิจนสงูเป็นผลดีต่อสุขภาพปอดและระบบหายใจ นําท่านชม โชว ์
Mirage Guilin Show การแสดงสุดอลังการที่ลําสมัยดว้ยเทคนิคพิเศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมืออาชีพมากมาย 
ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่น่ัง ที่ชื่อว่า Lijiang Theatre ท่านจะไดร้บัชมการแสดงสุดประทบัใจกบัเพลงหลวิ
ซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตร์กัชาวเรอื ทีไ่ดน้ําดนตรมีาปรุงแตง่ใหม่ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั มเีร ือ่งราวของประเพณี
และวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ บลัเล่ย ์ กายกรรม และจบชุดการแสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซดไ์ต่ลูกโลกสุด
หวาดเสยีว  

 
ในกรณีทีไ่มส่ามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรบัปรงุ หรอือ ืน่ๆ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม นําทุกท่าน “ชมโชว  ์Dream Like Lijiang Show” การ

แสดงทีผ่สมผสานระหว่างบัลเลยก์ับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคี่ยวกรําและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสบิปี 
ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเลา่เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสัตว์ตา่งๆ เชน่ ผีเสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 

 
 



 
 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู เผอืกครสิตลั (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เขางวงชา้ง (ราคาทวัรน์ ีร้วมน ัง่รถกอลฟ์) - สวนซโีจว (ชมการแสดงดอกทวิลปิ) - รา้นบวัหมิะ - เมอืงห
ยางซ ัว่ - เขาเซยีงกง - ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

นําทกุทา่นไปยัง เขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill) ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ําหลีเจียงและแม่น้ําถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ื่อว่า
เขางวงชา้งน ัน้มาจากรูปรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวงของช้างทีกํ่าลงัโนม้ลงเพือ่กนินํา้จากแม่นํา้หลี
เจยีงทีอ่ยู่เบ ือ้งลา่ง นําทา่นน่ังรถกอลฟ์เพื่อไปยังจุดชมววิเขางวงชา้ง นําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจกับเขา
งวงชา้ง และเทีย่วชมววิแม่น้ําหลเีจียง 

 

 



 
 

 

  

นอกจากน้ีบรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้ในชว่งเดอืนมกราคม-มีนาคม ของทุกปีที่ “สวนซีโจว (Zizhou Park) จะมี
การจัดแสดงดอกทวิลปิมากกว่า 50 ชนดิ โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดํีาทีไ่ดรั้บการขนานามว่าเป็นพันธุ์ที่หายาก และ
ความสวยงามของดอกทวิลปิชนดิน้ีทําใหไ้ดร้ับฉายาวา่ “ราชนีิแหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมีการจัดแสดงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 
ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ั่ว 
(Yangshou) เมืองเล็กๆ รมิแม่น้ําหลเีจียงทีม่ีทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลนิ หา่งออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมืองทอ่งเทีย่วทีม่ีทวิทัศน์สวยงาม จนมี

คํากลา่วว่า “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในจนี หยางซ ัว่ก็เป็นทีส่วยทีสุ่ดในกุย้หลนิ”  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแม่น้ําหลีเจียง ห่างจากเมืองห
ยางซ่ัว 28 กโิลเมตร นําทา่นไปยังจุดชมววิแม่น้ําหลเีจียงแบบ 360 องศา จากบนเขาน้ี หากในวนัทีท่อ้งฟ้า หรอื
อากาศแจม่ใสทุกทา่นจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม จงึทําใหท้ีแ่หง่น้ีเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว และคน

ทีร่ักการถา่ยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (Yangshuo West Street) ถนนแห่งน้ีนอกจากของซื้อ
ของขายทีม่ีมากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอรอ่ยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ท ัง้ไกย่า่ง 
ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถงึเคร ือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพบั บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ทําใหถ้นนฝรั่งแห่งน้ีดู
คกึคักเป็นพเิศษในยามคํา่คนื  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู ปลาแช่เบยีร ์(7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ลอ่งแพแมน่ํา้หลเีจยีง (คร ึง่สาย) - เมอืงกุย้หลนิ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง - ช้

อปป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
 นําทา่น ลอ่งแพแมน่ํา้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแม่น้ําหลเีจียงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ย

นับพันที่มีรปูรา่งตา่งกัน ตามจินตนาการต่างๆของผูผ้่านชม ใหท้่านได้พิสูจน์ดงัคํากล่าวที่ว่า กุ ้ยหลินเป็น
ดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลกและสวยงาม มแีมน่ํา้สวยใสทีสุ่ดในโลก  

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจีน มีภมูปิระเทศที่

เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปูนรปูรา่งแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝั่งแม่นํา้
หลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถํา้ แม่นํา้ ชื่อกุย้
หลนิ แปลว่าป่าตน้อบเชย เพราะแถบน้ีมีตน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจีนยกย่อง
ใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

 นําท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และ
ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา นําทา่นชมและเก็บภาพความประทับใจกับ เจดยีเ์งนิและ
เจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda) เพื่อเป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน้ี่ เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง 
ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิ
ทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอีกแหง่หนึง่ในเมืองกุย้หลนิ  

 



 
 

 

 
  

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้เลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พืน้เมอืง
กุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูสามช ัน้อบเผอืก (10) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
08.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) 

เทีย่วบนิที ่CZ6099 
 
หมายเหต:ุ เทีย่วบนิที ่CZ6099 จะตอ้งทําการแวะพักทีเ่มืองหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1 
ชั่วโมง)หลังจากนัน้นําทกุทา่นขึน้เครือ่งเพื่อเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

02 – 06 มกราคม 2563 11,999 14,999 3,999 5,999 

16 – 20 มกราคม 2563 12,999 15,999 3,999 5,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 16,999 3,999 5,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 12,999 15,999 3,999 5,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,999 5,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,999 5,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมือง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุท่าน
แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมือง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 700หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 23 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 



 
 

 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้ง เช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ ( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 



 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. เทา่น ัน้ (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

3. แจง้ระบุรายละเอยีด ประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



 
 

 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 

 

 
 

   
 

 
 


