
 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุย้หลิน 

10.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการ

บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.10 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ เมืองกุย้หลิน ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี CZ6100 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม ระหว่างการเดินทาง)  

**เครือ่งบินจะแวะพกัที่เมืองหนานหนิง เพื่อน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจาก

นั้นกลบัข้ึนเครือ่งเพ่ือเดินทางตอ่สูเ่มืองกุย้หลิน** 

18.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตกุิย้หลินเหลี่ยงเจยีง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีน

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่

เมืองกุย้หลิน ตั้งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตข้องประเทศจีน มีภูมิประเทศท่ีเต็มไป

ดว้ยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาท่ีอยูร่ะหวา่งสอง

ฝากฝัง่แม่น ้าหลีเจียงท่ีสวยงาม จนไดช้ื่อวา่เป็นไฮไลทข์องการท่องเท่ียวในเสน้ทางกุย้หลิน ทั้ง

ทิวเขา ถ ้า แม่น ้า ชื่อกุย้หลิน แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบน้ีมีตน้อบเชยอยูม่าก และจะส่ง

กล่ินหอมในชว่งฤดูใบไมร้่วง จนชาวจีนยกยอ่งใหเ้ป็น "เมืองสวรรคบ์นพิภพ" 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที่สอง กุย้หลิน – เขาเหยาซาน (รวมนัง่กระเชา้) – รา้นผา้ไหม – สวนฉวนซาน – ถ ้าทะล ุ

                  รา้นบวัหิมะ – ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้ นสู่ยอดเขาเพ่ือชมทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของเมืองกุย้หลิน เขาเหยาซานเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเมืองกุย้หลิน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมาตั้งแต่

สมยัราชวงศโ์จวและถงั รวมถึงยงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้เหยาฮ่องเต ้จึงไดต้ั้งชื่อว่าภูเขาเหยาซาน 

บริเวณโดยรอบจะมีตน้นกแขกเตา้ออกดอกในฤดูใบไมร้่วงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ท าให้

เกิดทศันียภาพสวยงามยิ่งนัก จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้

และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนฉวนซาน ซ่ึงเป็นสวนจีนโบราณท่ีตั้งอยูใ่นเมืองกุย้หลินฝั่งตะวนัออกของแม่น ้า

หลีเจียง สวนแหง่น้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีขึ้ นชื่ออีกแหง่หน่ึงของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ย

ภูเขาขนาดเล็ก ถ ้าหินปูนธรรมชาติท่ีมีหินงอกหินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้ิน และ

ดอกไมห้ินท่ีหาดูยาก รวมทั้งหินท่ีมีขนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากน้ี

ภายในถ ้า ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ท่ีถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ท่ีไดช้ื่อวา่เป็นท่ีสุดใน

โลกและเป็นหน่ึงเดียวในบรรดาถ ้านับพนัในเมืองกุย้หลิน น าท่านชม ถ ้าทะล ุ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ

เชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีแสงระยบิระยบัเหมือนคริสตลัท า

ใหถ้ ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมืองกุย้หลิน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ 

“บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกครสิตลั 

 น าท่านชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงท่ีผสมผสานระหว่างบลัเลยก์บักายกรรม

เขา้ดว้ยกนั ผ่านการเค่ียวกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนั์บสิบปี ประทบัใจกบัการแสดงท่ี

บอกเล่าเร่ืองราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัวต่์างๆ เชน่ ผีเส้ือ นกยงู และเร่ืองราว 

พกัที่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม เขางวงชา้ง (รวมนัง่รถกลอ์ฟ) – รา้นหยก – เขาเซียงกง  - เมืองหยางซัว่ 

                  ถนนฝรัง่เมืองหยางซวั (OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม เขางวงชา้ง สญัลกัษณเ์มืองกุย้หลิน เขางวงชา้งตั้งอยูใ่จกลางเมืองตรงบริเวณจุด

บรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแม่น ้าถาวฮวัเป็นหน่ึงในภูเขาท่ีขึ้ นช่ือของกุย้หลิน ท่ีไดช้ื่อวา่เขา



งวงชา้งน้ัน มาจากรูปรา่งของภูเขาหินท่ีคลา้ยกบังวงของชา้งท่ีก าลงัโนม้ลงเพื่อกินน ้าจากแม่น ้า

หลีเจียงท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ใหท่้านไดถ่้ายรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมวิวสองฝัง่แม่น ้าหลีเจียง 

 น าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่า 

แก่คนท่ีท่านรกั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของแม่น ้าหลีเจียง หา่งจากเมืองหยางซัว่ 

28 กิโลเมตร น าท่านชมวิวแม่น ้าหลีเจียงจากบนเขาน้ี ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล

หมอกท่ีสวยงาม เป็นท่ีนิยมของนักถ่ายภาพ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซัว่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที  

จากน้ันใหอิ้สระท่านเท่ียวชม ถนนฝรัง่เมืองหยางซัว่ ถนนแหง่น้ีนอกจากของซ้ือของขายท่ีมี

มากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอี์กอยา่งหน่ึงคือของอร่อยหลากหลายท่ีมีใหเ้ลือกเดินชิม ทั้งไก่

ยา่ง ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถึงเคร่ืองด่ืมนานาชนิด รวมถึงพบั บาร ์2 ขา้งทาง ท่ียิง่ท าให้

ถนนฝรัง่แหง่น้ีดูคึกคกัเป็นพิเศษในยามค า่คืน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแช่เบียร ์

พกัที่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 : OPTiONAL TOUR หากท่านมีความประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ

สอบถามกบัไกดท์อ้งถ่ินได ้ราคาตัว๋เขา้ชมรวมรถรบั-ส่ง เร่ิมตน้ท่ี 350 หยวน/ท่าน (ราคา

ขึ้ นอยูก่บัประเภทท่ีนัง่) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie ก ากบัการแสดงโดยจางอ้ีโหมว ซ่ึง

จดัแสดงในทุกๆ ค า่คืน แสดงวนัละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแม่น ้าหลีเจียง และ ขุนเขาท่ี

เมืองหยางซัว่ สวยงามอลงัการ เวลาในการโชวป์ระมาณหน่ึงชัว่โมงเศษ พรอ้มแสงสีเสียง

ตระการตา กบันักแสดงนับพนัชีวิต  

วนัที่สี ่ ล่องแพแม่น ้าอ๋ีหลง – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา – กุย้หลิน – เจดียเ์งินและเจดียท์อง 

                  ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน และตลาดใตด้ิน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องแม่น ้าอี๋หลง ชมความงาม 2 ฝัง่ของแม่น ้าอ๋ีหลงท่ีสวยงาม ลดัเลาะไปตามขุนเขา

ใหญ่นอ้ยนับพนัท่ีมีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท่้านพิสูจน์ดงัค า

กล่าวท่ีวา่ กุย้หลินเป็นดินแดนแหง่ขุนเขาท่ีแปลก และสวยงาม มีแม่น ้าสวยใสท่ีสุดในโลก 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเดินทางกลบัสู่  กุย้หลิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใต้

ของประเทศจีน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติ้ดกบัมณฑล

หยุนหนัน ทางเหนือติดกบักุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัหยุนหนัน ทางตะวนัออกเฉียง

ใตติ้ดกบักวา่งตง ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวียดนาม 

ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กท่ียาวคดเค้ียวติดต่อกนั เทือกเขา

ส าคญั ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปูนขาวท่ีครอบคลุมพื้ นท่ีคร่ึงหน่ึงของ

ประเทศ  น าท่านชมและถ่ายรูปกบั เจดียเ์งินและเจดียท์อง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดียริ์ม

ทะเลสาบคู่น้ี เจดียห์น่ึงสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วน

อีกเจดียส์รา้งดว้ยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิง่นัก ถือวา่เป็นจุด

ชมวิวท่ีสวยงามอีกแหง่หน่ึงในเมืองกุย้หลิน  

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดินเจิ้ งหยาง และตลาดใตด้ิน อิสระชอ้บป้ิงตาม

อธัยาศยั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด อทิเชน่ เส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋าแฟชัน่ ของท่ีระลึกท่ีตลอดจนสินคา้พ้ืนเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต่้างๆ อาทิ ลกู

พลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพ้ืนเมือง 

พกัที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ สนามบินกุย้หลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตกุิย้หลินเหลี่ยงเจยีง 

08.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

CZ6099 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

01 – 05 สงิหาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900 

22 – 26 สงิหาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900 

05 – 09 กนัยายน 2561 14,900 14,900 3,000 6,900 

26 – 30 กนัยายน 2561 14,900 14,900 3,000 6,900 

17 – 21 ตลุาคม 2561 15,900 15,900 3,500 7,900 

31 ต.ค. – 04 พ.ย.2561 15,900 15,900 3,500 7,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ          

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


