
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนี กุย้หลนิ หยางซ ัว่ เขางวงชา้ง 5วนั4คนื 
โดยสายการบนิ ไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เช็คอนิเมอืงสวรรคบ์นพภิพ ชมสวนทวิลปิ กวา่ 50 สายพนัธุ ์

เก็บภาพความประทบัใจคูเ่ขางวงชา้ง ลอ่งแพรชลิๆ ชมววิแมน่ า้หลเีจยีง 
สวนชวนซาน – ถ า้ทะลุ – น า้ตกกูตุง – เขาเซยีงกง - ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

เจดยีเ์งนิเจดยีท์อง - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

เมนูพเิศษ!! เมนูเผอืกครสิตลั ปลาแชเ่บยีร ์, หมสูามช ัน้อบเผอืก 
พเิศษ!! ชมโชว ์Mirage Guilin Show 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) ซึง่จะมี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่ง

บนเครือ่งบนิ 
13.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern 

Airlines) เทีย่วบนิที ่CZ6100  

 
หมายเหตุ: เทีย่วบนิที ่CZ6100 จะตอ้งท าการแวะพักทีเ่มืองหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลา

โดยประมาณ 1  ชั่วโมง) น าทุกท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง หลังจากนัน้น า
ทุกท่านขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกุย้หลนิ 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางส ี

ตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูรูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 
ยอด โดยเฉพาะภเูขาทีอ่ยู่ระหวา่งสองฝากฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์อง

การท่องเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แม่น ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบ
นี้มตีน้อบเชยอยู่มาก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรค์
บนพภิพ" 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เมอืงกุย้หลนิ - สวนชวนซาน - ถ า้ทะลุ - รา้นหยก - น า้ตกกูตุง - ชมโชว ์Mirage Guilin 

Show 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าทุกท่านเดนิทางสู่ สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เป็นสวนจีนโบราณทีต่ัง้อยู่ใน

เมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าหลเีจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึ่ง
ของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถ ้าหินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินยอ้ย

มากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิที่หาดูยาก รวมทัง้หนิที่มีขนงอกออกมาสรา้ง
ความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเห็น นอกจากนี้ภายในถ ้าท่านจะไดพ้บกับหนิซอ้นขนาดใหญ่ทีถู่กบันทกึ
ในกนิเนสบุ๊ค ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้านับพันในเมอืงกุย้หลนิ  น า

ท่านชม ถ า้ทะลุ (Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 
เมตร ภายในมีหนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มีแสงระยบิระยับเหมอืนคริสตัลท าใหถ้ ้านี้ความแปลกตาและ

สวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดับ 3 ของถ ้าในตัวเมอืงกุย้หลนิ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่

ของคนชาวจีนซึง่มมีาตัง้แตส่มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก 
"แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสริมใหเ้ป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหม้ีความเจริญกา้วหนา้และ
ความเจรญิรุ่งเรือง อกีทัง้ยังช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ย

เสริมพลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  น ้าตกกู่ตง (Gudong 
Waterfall) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโบราณตา้ซูในเขตหลิงฉวน ห่างจากเมืองกุย้หลิน

ประมาณ 25 กโิลเมตร โดยน ้าตกกู่ตงมรีะดับชัน้ย่อย 13 ชัน้ มนี ้าตลอดปีไม่เคยแหง้ และอกีทัง้
ยังมนี ้าทีใ่สสะอาดสุดๆ ภายในบรเิวณโดยรอบของน ้าตกมบีรรยากาศทีร่่มรื่น เหมาะส าหรับการ

ออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ เพราะเนื่องจากทีน่ ้าตกกูต่งเต็มไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ มรีะดับ
ออกซเิจนสูงเป็นผลดตี่อสุขภาพปอดและระบบหายใจ น าท่านชม โชว ์Mirage Guilin Show 
การแสดงสดุอลังการทีล่ าสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมอือาชพีมากมาย ภายในโรง

ละครขนาด 1,182 ทีน่ั่ง ทีช่ ือ่ว่า Lijiang Theatre ท่านจะไดร้ับชมการแสดงสุดประทับใจกับเพลง
หลวิซานเจี่ยในภาพยนตรม์นตร์ักชาวเรือ ทีไ่ดน้ าดนตรมีาปรุงแต่งใหม่ใหเ้ขา้กับยุคสมัย มเีรื่องราว

ของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ บัลเล่ย ์กายกรรม และจบชุดการแสดงดว้ยชดุมอเตอร์
ไซดไ์ตล่กูโลกสดุหวาดเสยีว  
ในกรณีทีไ่ม่สามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรบัปรุง หรอื

อืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม น าทุกท่าน “ชมโชว  ์Dream Like 
Lijiang Show” การแสดงทีผ่สมผสานระหว่างบัลเลยก์ับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร า

และฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสิบปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและการ
เลยีนแบบพฤตกิรรมสัตวต์า่งๆ เชน่ ผเีสือ้ นกยูง และเรือ่งราว 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู เผอืกครสิตลั 
ทีพ่กั Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เขางวงชา้ง (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถกอลฟ์) - สวนซโีจว (ชมการแสดงดอกทวิลปิ) - รา้นบวั
หมิะ - เมอืงหยางซ ัว่ - เขาเซยีงกง - ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านไปยัง เขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill) ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแม่น ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขา
ทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่เขางวงชา้งนัน้มาจากรูปร่างของภูเขาหนิที่คลา้ยกับงวงของชา้ง
ที่ก าลังโนม้ลงเพื่อกนิน ้าจากแม่น ้าหลีเจียงที่อยู่ เบือ้งลา่ง น าท่านน่ังรถกอลฟ์เพื่อไปยังจุดชม

ววิเขางวงชา้ง น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับเขางวงชา้ง และเทีย่วชมววิแม่น ้าหลเีจยีง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

นอกจากนี้บริเวณใกลเ้คียงกันนั้นในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปีที่ “สวนซีโจว 
(Zizhou Park) จะมกีารจัดแสดงดอกทวิลปิมากกว่า 50 ชนิด โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดี าทีไ่ดร้ับ
การขนานามว่าเป็นพันธุ์ที่หายาก และความสวยงามของดอกทวิลปิชนิดนี้ท าใหไ้ดร้ับฉายาว่า 
“ราชนิีแหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมกีารจัดแสดงครัง้เดยีวเท่านัน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ หรือ ครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟ

ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทุกบา้นมาแตโ่บราณ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่ (Yangshou) เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้าหลีเจียงทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม
และมีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลนิ ห่าง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมคี ากล่าวว่า “หากกุย้
หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในจนี หยางซ่ัวก็เป็นทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ”  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของแม่น ้าหลเีจยีง 

หา่งจากเมอืงหยางซ่ัว 28 กโิลเมตร น าท่านไปยังจุดชมววิแม่น ้าหลเีจยีงแบบ 360 องศา จากบน
เขานี้ หากในวันทีท่อ้งฟ้า หรืออากาศแจ่มใสทุกท่านจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม จงึท า
ใหท้ีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว และคนทีร่ักการถ่ายภาพ 
 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (Yangshuo West Street) ถนนแหง่นี้
นอกจากของซือ้ของขายทีม่มีากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอืของอร่อยหลากหลาย

ทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ทัง้ไก่ย่าง ไสก้รอกย่าง ขนมหวาน ไปจนถงึเครื่องดืม่นานาชนิด รวมถงึพับ 
บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ท าใหถ้นนฝรั่งแหง่นี้ดคูกึคักเป็นพเิศษในยามค ่าคนื  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู ปลาแชเ่บยีร ์
ทีพ่กั Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง (ครึง่สาย) - เมอืงกุย้หลนิ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - เจดยีเ์งนิและ

เจดยีท์อง - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่าน ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแม่น ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตาม

ขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรูปรา่งตา่งกัน ตามจินตนาการต่างๆของผูผ้่านชม ใหท้่านไดพ้ิสูจน์
ดังค ากล่าวที่ว่า กุย้หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มแีม่น ้าสวยใสทีสุ่ดใน

โลก  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตข้อง
ประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27 ,000 ยอด 

โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหว่างสองฝากฝ่ังแม่น ้าหลเีจียงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่ว่าเป็นไฮไลทข์องการ
ท่องเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แม่น ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มี
ตน้อบเชยอยู่มาก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์น

พภิพ" 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืก
ชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสุขภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา น าท่านชมและเก็บภาพ

ความประทับใจกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda) เพื่อเป็นสริิมงคล 
เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยีห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่

เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านอิสระชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดนิเจิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อิสระชอ้บป้ิงตาม
อัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเลือกชมสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด อทิเช่น เสื้อผา้ รองเทา้ 

กระเป๋าแฟชั่น ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พื้นเมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้่างๆ อาท ิลูก
พลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูสามช ัน้อบเผอืก 
ทีพ่กัGuilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.40 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China 
Southern Airlines) เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 
หมายเหตุ: เทีย่วบนิที ่CZ6099 จะตอ้งท าการแวะพักทีเ่มอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลา
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)หลังจากนัน้น าทุกท่านขึน้เครือ่งเพื่อเดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิ

สวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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 ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ 
และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซ่ีากรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ  
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้ง
ระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า 
รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้

เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง 
หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 700หยวน/ท่าน/รา้น 
 

• โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้
เป็นหลัก 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 
เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง  

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัด

จ าครัง้แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนี

ประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิ

มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิ
มัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับ

ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง
เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การใหส้ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผล

การอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 
นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร

เท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้

เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการ
น าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่
สามารถยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่าน



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคดิ

คา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้

จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่
ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง 
ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. มา

ใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. 
เทา่น ัน้ (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

3. แจง้ระบรุายละเอยีด ประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า
ขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ 

และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซ่ีากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคน

เขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ 

กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร
ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา

จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

เงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื
เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่

เหลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนอื
การควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
 
 

 
 

 
   

 
 

 


