
 
 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เมอืงกุย้หลนิ 

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 
13.10 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ6100 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งการเดนิทาง)  

**เครือ่งบนิจะแวะพกัทีเ่มอืงหนานหนงิ เพือ่น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากน ัน้
กลบัขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ** 

18.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงกุย้หลนิ 
ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ี ตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูรปูรา่ง
แปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภเูขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม จน

ไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แมน่ ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้
อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น 
"เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง กุย้หลนิ – เขาเหยาซาน (รวมน ัง่กระเชา้) – รา้นหยก – สวนฉวนซาน – ถ า้ทะลุ 
                   ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเหยาซาน น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาเพือ่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามของเมอืง
กุย้หลนิ เขาเหยาซานเป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืงกุย้หลนิ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วมาตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จว
และถัง รวมถงึยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้เหยาฮอ่งเต ้จงึไดต้ัง้ชือ่ว่าภเูขาเหยาซาน บรเิวณโดยรอบจะมตีน้

นกแขกเตา้ออกดอกในฤดูใบไมร้่วงและหมิะขาวโพลนในฤดหูนาว ท าใหเ้กดิทัศนียภาพสวยงามยิง่นัก 

น าทา่นชม รา้นหยก  ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แก่
คนทีท่า่นรัก     

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนฉวนซาน ซึง่เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าหลเีจยีง 
สวนแหง่นีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถ ้า
หนิปนูธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่นไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิทีห่าดยูาก รวมทัง้หนิ

ทีม่ขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเหน็ นอกจากนี้ภายในถ ้า ทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาด
ใหญ่ทีถ่กูบันทกึในกนิเนสบุ๊ค ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้านับพันในเมอืงกุย้
หลนิ น าทา่นชม ถ า้ทะลุ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มี

แสงระยบิระยับเหมอืนครสิตัลท าใหถ้ ้านี้ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าใน
ตัวเมอืงกุย้หลนิ  



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! เผอืกครสิตลั 

พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 น าทา่นชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงทีผ่สมผสานระหวา่งบัลเลยก์บักายกรรมเขา้

ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรปูแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเลา่

เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ ผเีสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 
 
วนัทีส่าม เขางวงชา้ง (รวมน ัง่รถกลอ์ฟ) – รา้นบวัหมิะ – เขาเซยีงกง – เมอืงหยางซ ัว่ 

                   ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทกุทา่นชม เขางวงชา้ง สญัลักษณเ์มอืงกุย้หลนิ เขางวงชา้งตัง้อยู่ใจกลางเมอืงตรงบริเวณจุด

บรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแมน่ ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่เขางวงชา้ง
นัน้ มาจากรปูรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกับงวงของชา้งที่ก าลังโนม้ลงเพื่อกนิน ้าจากแม่น ้าหลีเจียงที่
อยู่เบือ้งลา่ง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสองฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีง 

 
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษ
สตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน

ดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงหยางซ ั่ว เมืองเล็กๆริมแม่น ้ าหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 
65 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมคี ากลา่วว่า “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุ
ในจนี หยางซัว่ก็เป็นทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่ เขาเซยีงกง  ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแมน่ ้าหลเีจยีง หา่งจากเมอืงหยางซัว่ 28 
กโิลเมตร น าทา่นชมววิแมน่ ้าหลเีจยีงจากบนเขานี้ ถา้อากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเลหมอกที่

สวยงาม เป็นทีน่ยิมของนักถา่ยภาพ  

 



จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซ ัว่ ถนนแหง่นี้นอกจากของซือ้ของขายทีม่มีากมาย

ละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอรอ่ยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ทัง้ไกย่า่ง ไสก้รอกยา่ง 
ขนมหวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพับ บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ท าใหถ้นนฝร่ังแหง่นี้ดคูกึคักเป็น
พเิศษในยามค ่าคนื  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! ปลาแชเ่บยีร ์
พกัที ่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 : OPTIONAL TOUR หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE 

สามารถสอบถามกับไกดท์อ้งถิน่ได ้ราคาตั๋วเขา้ชมรวมรถรับ-สง่ เริม่ตน้ที ่350 หยวน/ทา่น (ราคาขึน้อยู่
กับประเภททีน่ั่ง) การแสดงชดุ Impression Liu Sanjie ก ากับการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จัดแสดงใน
ทกุๆ ค ่าคนื แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคอืแมน่ ้าหลเีจยีง และ ขนุเขาทีเ่มอืงหยางซัว่ สวยงาม

อลังการ เวลาในการโชวป์ระมาณหนึง่ชัว่โมงเศษ พรอ้มแสงสเีสยีงตระการตา กับนักแสดงนับพันชวีติ  
วนัทีส่ ี ่ ลอ่งแพแม่น า้หลเีจยีง(ครึง่สาย) – รา้นผลติภณัฑย์างพารา – กุย้หลนิ – ชมเจดยีเ์งนิและเจดยี ์

ทอง - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ และตลาดใตด้นิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแมน่ ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา

ใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรปูรา่งตา่งๆ กันตามจนิตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพิสูจน์ดังค ากล่าว

ที่ว่า กุย้หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่น

สู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
น าทา่นชมและถา่ยรปูกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี ้เจดยีห์นึง่

สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้

หลนิ  
จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจ ิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ของที่

ระลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้   
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 



 
 
วนัทีห่า้ สนามบนิกุย้หลนิ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง 
08.40 น. น าทุกทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

CZ6099 
12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความ

เหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้
ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น 
เด็ก 

อายุไมเ่กนิ20ปี 

มเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

10 – 14 เมษายน 2562 18,999 18,999 4,000 7,900 

24 – 28 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

05 – 09 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

19 – 23 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,000 6,900 

21 – 25 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

11 – 15 กนัยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

25 – 29 กนัยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

09 – 13 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900 

23 – 27 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก. ทา่นละ 1 ใบ          

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 



 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !! 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่เดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าวีซา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่ง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 



เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั ้งนี้ บรษัิทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด ้

เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ 
เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 
และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาด

บรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรยีมของใชส่่วนตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวสว่นตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่

ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร

จ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 

 

 
 

 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี้ ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.

อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 

20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 


