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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

13 – 16 ตลุาคม 60 13,331 4,500 18,331 20 

27 – 30 ตลุาคม 60 13,331 4,500 18,331 20 

 
 

กวางเจา  กุย้หลนิ  4 วนั 3 คนื 
กวางเจาเทรดแฟร.์..พบผูป้ระกอบการและสนิคา้หลากหลายทีต่รงกบัธุรกจิทา่น   

HILIGHT!!!  ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หลเีจยีงทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงกุย้หลนิ 

น ัง่รถไฟสมัผสัความเร็วสงู กวางเจา-กุย้หลนิ-กวางเจา ทีน่ ัง่สะดวก สบาย 

เดนิทางโดยสายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์ (KQ) 
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ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ และ
คา่วซีา่กรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กวางเจา – ลอ่งเรอืแมน่ า้จเูจยีง (แมน่ า้ไขม่กุ) 

12.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณ ISLAND-W สาย

การบนิ KENYA AIRWAYS (KQ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

15.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่KQ 886 

19.15 น. ถงึสนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา เมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึง่เป็นเมอืงใหญ่ทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วจาก

ธุรกจิการคา้ นอกจากนี้ยังมอีาหารและภาษาทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และดา่นศลุกากรแลว้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่ า้จเูจยีงหรอืแมน่ า้ไขม่กุ แหง่มณฑลกวา่ง

ตุง้ มคีวามยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแมน่ ้าทีย่าวเป็นอันดับ 3 

ของประเทศโดยมแีม่น ้า 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าจูเจียง ที่

กวา่งโจว ผา่นใจกลางเมอืงมคีวามยาว 70 กม. ชือ่ของแมน่ ้าไขม่กุนี้

เชือ่ว่าเกดิจากหนิกอ้นใหญ่กอ้นหนึ่งที่อยู่กน้แม่น ้า เชือ่ว่าเป็นหนิ

ไข่มุกทะเล มลีักษณะกลมมน ผวิเรียบเนียน มขีนาดใหญ่และส่อง

แสงประกายออกมาคลา้ยไข่มุก ปัจจุบัน มสีะพานขา้มแม่น ้า สองฝากฝ่ังเต็มไปดว้ย โรงแรมระดับ 5 ดาว 

อาคารสงู แหลง่ชอ้ปป้ิง เป็นตน้  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั DE SENSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กวางเจา – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงกุย้หลนิ – หยางซ ัว่ – Hilight*ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง* – รา้น

ผา้ไหม – ถนนฝร ัง่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟกวางเจา 

......... น. น าคณะ น ัง่รถไฟด่วนความเร็วสูงสู่เม ืองกุ ้ยหลนิ โดยรถไฟด่วน 

ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เสน้ทางกวางเจา-กุย้หลนิ ระยะเวลา

ทีเ่ร็วทีสุ่ดจากกวางเจา-กุย้หลนิจะลดลงจาก 5 ชั่วโมงในปัจจุบันเหลอื

เพยีงแค ่2.40 ชัว่โมง (ขอความกรณุาทกุทา่นน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวน

รถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้ทัวรค์อยชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่าน

พสิจูน์ความเร็วของรถไฟด่วน รถไฟสายใหม่ของจนีนี้จะเชือ่ม 20 เมอืง

ตลอดเสน้ทางเพือ่เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

......... น. เดนิทางถงึกุย้หลนิ  เมอืงกุย้หลนิ "ดนิแดนแหง่เขาเขยีว น า้ใส ถ า้แปลก หนิสวย สวนงาม" ซึง่ตัง้อยูท่าง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี บรเิวณนี้เมื่อ 190 ลา้นปี ก่อนเคยเป็นทะเล ต่อมาเกดิการ

เปลีย่นแปลงของเปลือกโลกท าใหก้ลายเป็นแผ่นดนิ กัดกร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่างสวยแปลกตาและถ ้า

มากมาย 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ เป็นเมอืงท่องเทีย่วที่มี

ทัศนยีภาพสวยงาม จนไดรั้บค ากลา่วไวว้า่ "หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในจนี หยางซัว่ก็เป็นทีท่ีส่วยทีส่ดุ

ในกุย้หลนิ" หยางซัว่เป็นเมอืงทีม่รีายไดจ้ากอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว เนื่องจากมแีหล่งท่องเทีย่วอันงดงาม

หลายๆ แหง่บรเิวณรอบตัวเมอืง นับวา่เป็นสวรรคบ์นดนิทีม่ชี ือ่เสยีงทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืนเมือ่มาถงึกุย้หลนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

Hilight!!!  น าท่าน ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพ แมน่ า้หลเีจยีง (ชว่งไฮไลท)์ ได ้

ชือ่ว่าเป็นแม่น ้าทีม่ทีัศนียภาพสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของจนี  กล่าวคอื 

สองฟากฝ่ังจะเรยีงรายและเลือ่มล ้าสลับซบัซอ้นกันไปมาของทวิเขา

ลูกนอ้ยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อใหเ้กิดภาพ

จนิตนาการขึน้มากมาย และความงามธรรมชาตขิองทัศนียภาพแถบ

แม่น ้าหลีเจยีง รวมกับเหล่าทวิเขายังเป็นแรงดลใจใหเ้กดิภาพวาด

ทวิทัศน์อันสวยงามจากนักจติรกรเอกทีม่ชี ือ่เสยีงของจนีอกีดว้ย ให ้

ทา่นไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงามและสดูอากาศบรสิทุธิพ์รอ้มเก็บภาพประทับใจ. 

 น าทา่น แวะชมโรงงานผลติผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร และ

แรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จรงิ) เพือ่มาท าใสน้วมผา้ห่มไหม ซึง่เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้

ของฝากและใชเ้อง 
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 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนฝร ัง่ (ถนนซเีจยี) คนทั่วไปรูจ้ักกันดนีามว่า 'ถนนฝร่ัง' เป็นถนนทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นถนน

ขา้วสารแหง่เมอืงหยางซัว่ ปิดประมาณตสีอง เชญิเพลดิเพลนิใจชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกนานาชนดิ เพือ่

เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไม่ว่าจะเป็นผา้พันคอ,ผา้ปูโต๊ะ,พัด หรอื สนิคา้พื้นเมอืง อาทเิชน่ น ้าพรกิกุย้หลนิ,

เตา้หูย้ี,้เหลา้กุย้ฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาต ิใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากนานาชนดิราคาถูก เพือ่

เป็นของฝากของทีร่ะลกึใหก้ับคนทางบา้น หรอืจะสั่งกาแฟ,เครือ่งดืม่ต่างๆ เพือ่ดับกระหายในบรรยากาศแบบ

ชาวเมอืงหยางซัว่. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั WEST STREET VISTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม หยางซ ัว่ – กุย้หลนิ – รา้นบวัหมิะ – เขางวงชา้ง – ถ า้ขลุ่ยออ้ – รา้นหยก – โชว ์Dream Like 

Lijiang – ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ใหท้่านไดช้มววิธรรมชาตสิองขา้ง

ทางและพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าท่านแวะรา้นนวดเทา้ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความ

เคลยีด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิและท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ 

"ยาบวัหมิะ" ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง 

 น าท่านเขา้สวนชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุย้หลินซึง่มี

ลักษณะเหมอืน ชา้งยนืดูดน ้าอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหลีเจยีงรมิแม่น ้าหลเีจียง

เป็นเขาหนิธรรมชาตทิีถู่กกัดกร่อนนานนับปี จนท าใหม้ลีักษณะดูคลา้ย

เชอืกชา้งก าลังยนืใชง้วงดืม่น ้าจากแมน่ ้าหลเีจยีง  ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ 

“เขางวงชา้ง” บนเขามเีจดยีผ์เูสยีนซึง่สรา้งในสมยัราชวงศห์มงิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านสู ่ถ า้ขลุ่ยออ้ หรอื หลูตีเ้หยยีน ถ ้าสวยกะทัดรัดในกุย้หลนิ เป็นถ ้าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอด

ระยะทางเดนิทีล่กึเขา้ไปภายในถ ้าประมาณ 200 เมตร ตืน่ใจไปกบัหนิงอกหนิยอ้ยทีส่มบรูณ์สวยงาม โดยเฉพาะ

หอ้งทีส่ าคัญทีส่ดุคอื “วงับาดาล” โดยเคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดเลีย้งอาหารค ่าใหก้ับคณะของสมเด็จพระพีน่างฯ 

ครัง้เสด็จเยอืนกุย้หลนิเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2546 

 น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดฟั้งการบรรยายวธิกีารดหูยกและเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าดว้ยหยก คน

จนีเชือ่วา่หยกคอืเครือ่งประดับน าโชคและสามารถสบืทอดสกลุไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ทีม่กีารผสมผสานระหวา่งบลัเลยแ์ละกายกรรมอยา่ง

ลงตวั แมน่ ้าหลเีจยีงถกูน ามาเป็นตัวเชือ่มเพือ่เลา่เรือ่ง ราวของสรรพสิง่ทีผ่กูพันอยูก่บัสายน ้า เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้

สตัวต์า่งๆ แมลง หรอืแมก้ระทั่งสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตล้ าน ้าหลเีจยีง (หากโชวปิ์ดจะเปลีย่นใหช้มโชวอ์ืน่แทนคะ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิชมสวนสวยรมิทะเลสาบซาห-ูหลงห ูชมเจดยีเ์งนิ- เจดยีท์อง (ไมข่ึน้เจดยี)์ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GUILIN BAI GONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ กุย้หลนิ – น ัง่รถไฟดว่นสูก่วางเจา – กวางเจาเทรดแฟร ์(ไมร่วมคา่เขา้งาน) – สนามบนิกวางเจา – 

กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น. น าคณะ น ัง่รถไฟดว่นความเร็วสูงสูเ่มอืงกวางเจา โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

เสน้ทางกวางเจา-กุย้หลนิ ระยะเวลาทีเ่ร็วทีส่ดุจากกวางเจา-กุย้หลนิจะลดลงจาก 5 ชัว่โมงในปัจจุบันเหลอื

เพยีงแค่ 2.40 ชัว่โมง (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้

ทัวรค์อยชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่านพสิจูน์ความเร็วของรถไฟด่วน รถไฟสายใหมข่องจนีนี้จะเชือ่ม 20 เมอืง

ตลอดเสน้ทางเพือ่เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

......... น. เดนิทางถงึเมอืงกวางเจา   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยแ์สดงสนิคา้นานาชาตกิวางเจา "กวางเจาแฟร"์ 

เพือ่มองหาชอ่งทางทางธุรกจิผูป้ระกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มา

รวมกันซึง่เป็นงานที่ผูผ้ลติรายใหญ่ พบกับผูป้ระกอบการในแต่ละ

มณฑลของจนี รวมทัง้นักธรุกจิทั่วโลกใหค้วามสนใจ Chinese Export 
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Commodities Fair แหลง่รวมสนิคา้ทกุประเภท  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมบทูตา่งๆจากนักลงทุนหลายหลายที ่

21.45 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิเคนยา่แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่KQ 887 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ.............. 

 * ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง * 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไ ด ้รู ้จั ก ใ น น า ม ข อ ง ร ้า น รั ฐ บ า ล  คื อ  ร ้า น ห ย ก ,  ร ้า น ย า จี น ,  ร ้า น ไ ข่ มุ ก ,  ร ้า น ช า ,  ร ้า น น ว ด เ ท ้า  เ ป็ น ต ้น  
ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด คา่มนิบิาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้ 
              เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  
 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 

 
 

*** อัตราค่าบรกิารทัวรน์ี้  เป็นทัวรท์ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศจนี เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้
พืน้เมอืงใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ัก คอื  บัวหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , ฯลฯ  ซึง่สนับสนุนคา่ใชจ้่าย

บางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยัด  จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่

จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้  หากไม่
เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทัวรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 หยวน 


