
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – เมืองกุย้หลิน 

10.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตหูมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการ

บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หน้าเพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

13.10 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ เมืองกุย้หลิน ประเทศจนี โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืม ระหว่างการเดินทาง)  

**เครื่องบินจะแวะพกัที่เมืองหนานหนิง เพ่ือน าทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลงัจาก

นั้นกลบัข้ึนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่สู่เมืองกุย้หลิน** 

18.10 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติกุย้หลินเหล่ียงเจียง ประเทศเทศจนี (เวลาที่ประเทศจนี

เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่

เมืองกุย้หลิน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศท่ีเต็มไป

ดว้ยภเูขาหินปนูรปูร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภเูขาท่ีอยู่ระหวา่งสอง

ฝากฝัง่แมน่ ้ าหลีเจยีงที่สวยงาม จนไดช้ื่อวา่เป็นไฮไลทข์องการท่องเที่ยวในเสน้ทางกุย้หลิน ทั้ง

ทิวเขา ถ ้า แมน่ ้ า ชื่อกุย้หลิน แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบน้ีมตีน้อบเชยอยู่มาก และจะส่ง

กล่ินหอมในช่วงฤดูใบไมร้่วง จนชาวจนียกย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพิภพ" 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

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

                  รา้นบวัหิมะ – ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภเูขาเหยาซาน น าท่านนั่งกระเชา้ขึ้ นสู่ยอดเขาเพ่ือชมทัศนียภาพที่สวยงาม

ของเมอืงกุย้หลิน เขาเหยาซานเป็นภเูขาท่ีสงูที่สุดในเมอืงกุย้หลิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตั้งแต่

สมยัราชวงศโ์จวและถงั รวมถึงยงัเป็นที่ตั้งของศาลเจา้เหยาฮ่องเต ้จึงไดต้ั้งชื่อว่าภูเขาเหยาซาน 

บริเวณโดยรอบจะมตีน้นกแขกเตา้ออกดอกในฤดูใบไมร้่วงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ท าให้

เกิดทศันียภาพสวยงามยิ่งนัก จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซื้ อสินคา้

และผลิตภณัฑ ์ที่ผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนฉวนซาน ซึ่งเป็นสวนจนีโบราณที่ตั้งอยู่ในเมอืงกุย้หลินฝัง่ตะวนัออกของแมน่ ้ า

หลีเจยีง สวนแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ข้ึนชื่ออีกแห่งหน่ึงของเมอืงกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ย



 

 

ภเูขาขนาดเล็ก ถ ้าหินปนูธรรมชาติที่มหีินงอกหินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้ิน และ

ดอกไมห้ินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากน้ี

ภายในถ ้า ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ที่ถกูบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ไดช้ือ่วา่เป็นที่สุดใน

โลกและเป็นหน่ึงเดียวในบรรดาถ ้านับพนัในเมอืงกุย้หลิน น าท่านชม ถ ้าทะล ุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

เชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีินงอกหินยอ้ย ซึ่งมแีสงระยิบระยบัเหมอืนคริสตลัท า

ใหถ้ ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมอืงกุย้หลิน  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รูจ้กักนัดีในชื่อ 

“บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตลั 

 น าท่านชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหวา่งบลัเลยก์บักายกรรม

เขา้ดว้ยกนั ผ่านการเคี่ยวกร าและฝึกฝนรปูแบบการแสดงโชวนั์บสิบปี ประทบัใจกบัการแสดงที่

บอกเล่าเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัวต่์างๆ เช่น ผีเส้ือ นกยงู และเรื่องราว 

พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เขางวงชา้ง (รวมนัง่รถกลอ์ฟ) – รา้นหยก – เขาเซียงกง  - เมืองหยางซัว่ 

                  ถนนฝรัง่เมืองหยางซวั (OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลิน เขางวงชา้งตั้งอยู่ใจกลางเมอืงตรงบริเวณจุด

บรรจบของแมน่ ้ าหลีเจยีงและแมน่ ้ าถาวฮัวเป็นหน่ึงในภเูขาท่ีขึ้ นชื่อของกุย้หลิน ที่ไดช้ื่อวา่เขา

งวงชา้งน้ัน มาจากรปูร่างของภเูขาหินที่คลา้ยกบังวงของชา้งที่ก าลังโน้มลงเพื่อกินน ้าจากแมน่ ้ า

หลีเจยีงที่อยู่เบื้ องล่าง ใหท้่านไดถ่้ายรปูดา้นหน้าเขางวงชา้ง และชมวิวสองฝัง่แมน่ ้ าหลีเจยีง 

 น าท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอนัล ้าค่า 

แก่คนที่ท่านรกั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของแมน่ ้ าหลีเจยีง ห่างจากเมอืงหยางซัว่ 

28 กิโลเมตร น าท่านชมววิแมน่ ้ าหลีเจยีงจากบนเขาน้ี ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล

หมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซัว่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที  

จากน้ันใหอ้ิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรัง่เมืองหยางซัว่ ถนนแห่งน้ีนอกจากของซื้ อของขายที่มี

มากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์ีกอย่างหน่ึงคือของอร่อยหลากหลายที่มใีหเ้ลือกเดินชิม ทั้งไก่



 

 

ย่าง ไสก้รอกย่าง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื่องด่ืมนานาชนิด รวมถึงพบั บาร ์2 ขา้งทาง ที่ยิ่งท าให้

ถนนฝรัง่แห่งน้ีดูคึกคกัเป็นพิเศษในยามค า่คืน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแช่เบียร ์

พกัที ่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

 : OPTiONAL TOUR หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ

สอบถามกบัไกดท์อ้งถ่ินได ้ราคาตัว๋เขา้ชมรวมรถรับ-ส่ง เริ่มตน้ที่ 350 หยวน/ท่าน (ราคา

ขึ้ นอยู่กบัประเภทท่ีนัง่) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie ก ากบัการแสดงโดยจางอี้ โหมว ซึ่ง

จดัแสดงในทุกๆ ค า่คืน แสดงวนัละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแมน่ ้ าหลีเจยีง และ ขุนเขาที่

เมอืงหยางซัว่ สวยงามอลังการ เวลาในการโชวป์ระมาณหน่ึงชัว่โมงเศษ พรอ้มแสงสีเสียง

ตระการตา กบันักแสดงนับพนัชีวติ  

วนัที่ส่ี ลอ่งแพแม่น ้าอ๋ีหลง – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา – กุย้หลิน – เจดียเ์งินและเจดียท์อง 

                  ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน และตลาดใตดิ้น 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งแม่น ้าอ๋ีหลง ชมความงาม 2 ฝัง่ของแมน่ ้ าอี๋หลงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา

ใหญ่น้อยนับพนัที่มรีปูร่างต่างๆ กนัตามจนิตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท้่านพิสจูน์ดงัค า

กล่าวที่วา่ กุย้หลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน่ ้ าสวยใสที่สุดในโลก 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่  กุย้หลิน ซึ่งเป็นหน่ึงในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใต้

ของประเทศจนี ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตติ้ดกบัมณฑล

หยุนหนัน ทางเหนือติดกบักุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัหยุนหนัน ทางตะวนัออกเฉียง

ใตติ้ดกบักวา่งตง ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเกี๋ย และทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวยีดนาม 

ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ ยวติดต่อกนั เทือกเขา

ส าคญั ไดแ้ก่ ภเูขาตา้หมงิซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปนูขาวที่ครอบคลุมพ้ืนที่ครึ่งหน่ึงของ

ประเทศ  น าท่านชมและถ่ายรปูกบั เจดียเ์งินและเจดียท์อง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดียร์ิม

ทะเลสาบคู่น้ี เจดียห์น่ึงสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือวา่เป็นเจดียท์องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วน

อีกเจดียส์รา้งดว้ยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี ววิทิวทศัน์สวยงามยิ่งนัก ถือวา่เป็นจุด

ชมววิที่สวยงามอีกแห่งหน่ึงในเมอืงกุย้หลิน  



 

 

จากน้ันน าท่านอิสระชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดินเจิ้ งหยาง และตลาดใตดิ้น อิสระชอ้บป้ิงตาม

อธัยาศยั ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเลือกชมสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด อทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋าแฟชัน่ ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคา้พ้ืนเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต่้างๆ อาทิ ลูก

พลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพ้ืนเมือง 

พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หา้ สนามบินกุย้หลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติกุย้หลินเหล่ียงเจยีง 

08.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

CZ6099 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

 เด็กอายไุม่เกิน18ปี 
พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

11 – 15 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900 

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

22 – 26 สิงหาคม 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 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที่ยวแหง่เมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

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

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ          

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่ากรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน !! 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวซี่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเ ป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไมม่วีซี่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทาง 

4. นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 



 

 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จงึไมม่บีริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอย่าง 


