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วนัแรก    กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่า
เซาทเ์ทริ์นแอรไ์ลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋า

เดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
13.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ6100  

 
 หมายเหต:ุ เทีย่วบนิที ่CZ6100 จะตอ้งท าการแวะพักทีเ่มอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1  ชัว่โมง) น าทกุทา่น

ผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากนัน้น าทกุทา่นขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกุย้หลนิ 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู่ เมอืงกุย้หลนิ 
(Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาหนิปนูรูปร่างแปลกตา

มากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหวา่งสองฝากฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์อง

การท่องเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แม่น ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลว่าป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยู่มาก 
และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงกุย้หลนิ - สวนชวนซาน - ถ า้ทะลุ - รา้นหยก - น า้ตกกตูงุ - ชมโชว ์Mirage Guilin Show 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยู่ในเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออก

ของแม่น ้าหลเีจยีง สวนแห่งนี้เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายในประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก 
ถ ้าหนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิทีห่าดูยาก รวมทัง้หนิทีม่ขีนงอก

ออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเห็น นอกจากนี้ภายในถ ้าทา่นจะไดพ้บกับหนิซอ้นขนาดใหญ่ทีถู่กบันทกึในกนิเนสบุ๊ค 

ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้านับพันในเมอืงกุย้หลนิ  น าทา่นชม ถ ้าทะล ุ(Reed Flute Cave Or 
Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยับเหมอืนครสิตัลท า

ใหถ้ ้านีค้วามแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมอืงกุย้หลนิ  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มมีา
ตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะชว่ยเสรมิให ้

เป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและ

จิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น ้าตกกู่ตง (Gudong 
Waterfall) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงโบราณตา้ซูในเขตหลงิฉวน ห่างจากเมืองกุย้หลนิประมาณ 25 กโิลเมตร โดย

น ้าตกกูต่งมรีะดับชัน้ย่อย 13 ชัน้ มนี ้าตลอดปีไม่เคยแหง้ และอกีทัง้ยังมนี ้าทีใ่สสะอาดสดุๆ ภายในบรเิวณโดยรอบของ
น ้าตกมบีรรยากาศทีร่่มรื่น เหมาะส าหรับการออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ เพราะเนื่องจากทีน่ ้าตกกู่ตงเต็มไปดว้ย

ตน้ไมส้งูใหญ่ มรีะดับออกซเิจนสงูเป็นผลดตีอ่สขุภาพปอดและระบบหายใจ น าทา่นชม โชว ์Mirage Guilin Show การ

แสดงสดุอลงัการทีล่ าสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมอือาชพีมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ทีน่ั่ง ทีช่ ือ่
วา่ Lijiang Theatre ทา่นจะไดรั้บชมการแสดงสดุประทับใจกับเพลงหลวิซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตรั์กชาวเรอื ทีไ่ดน้ าดนตรมีา

ปรุงแตง่ใหม่ใหเ้ขา้กับยุคสมัย มเีรือ่งราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ บัลเล่ย ์กายกรรม และจบชดุการแสดง
ดว้ยชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลกสดุหวาดเสยีว  

  ในกรณีทีไ่มส่ามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรับปรุง หรอือืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับโปรแกรม น าทกุทา่น “ชมโชว ์Dream Like Lijiang Show” การแสดงทีผ่สมผสานระหวา่งบัลเลยก์ับกายกรรมเขา้

ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสบิปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวและการ

เลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ ผเีสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู เผอืกครสิตลั (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัGuilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เขางวงชา้ง (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถกอลฟ์) - สวนซโีจว (ชมการแสดงดอกทวิลปิ) - รา้นบวัหมิะ - เมอืงหยางซ ัว่ - 

เขาเซยีงกง - ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

  
น าทกุทา่นไปยัง เขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill) ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

ตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแมน่ ้าถาวฮวัเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่เขางวงชา้ง

น ัน้มาจากรูปรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวงของชา้งทีก่ าลงัโนม้ลงเพือ่กนิน า้จากแม่น า้หลเีจยีงทีอ่ยู่เบือ้ง
ลา่ง น าทา่นน่ังรถกอลฟ์เพือ่ไปยังจุดชมววิเขางวงชา้ง น าทุกทา่นเก็บภาพความประทับใจกับเขางวงชา้ง และเทีย่วชมววิ

แม่น ้าหลเีจยีงนอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้ในชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม ของทกุปีที ่“สวนซโีจว (Zizhou Park) จะมี
การจัดแสดงดอกทวิลปิมากกว่า 50 ชนิด โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดี าทีไ่ดรั้บการขนานามว่าเป็นพันธุท์ีห่ายาก และความ

สวยงามของดอกทวิลปิชนดินีท้ าใหไ้ดรั้บฉายาวา่ “ราชนิแีหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมกีารจัดแสดงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซู่ถัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด

ต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทุกบา้นมาแต่โบราณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหยางซ ัว่ (Yangshou) 
เมอืงเล็กๆ รมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง
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เมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมคี ากล่าววา่ “หากกุย้หลนิ

เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในจนี หยางซ ัว่ก็เป็นทีส่วยทีสุ่ดในกุย้หลนิ”  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของแม่น ้าหลเีจยีง ห่างจากเมอืงหยางซั่ว 

28 กโิลเมตร น าทา่นไปยังจดุชมววิแมน่ ้าหลเีจยีงแบบ 360 องศา จากบนเขานี้ หากในวันทีท่อ้งฟ้า หรอือากาศแจ่มใสทกุ
ทา่นจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีแ่หง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว และคนทีรั่กการถา่ยภาพ 

 จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร่ังเมอืงหยางซัว (Yangshuo West Street) ถนนแห่งนี้นอกจากของซือ้ของขายทีม่ี
มากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอย่างหนึ่งคอืของอร่อยหลากหลายทีม่ีใหเ้ลอืกเดนิชมิ ทัง้ไก่ย่าง ไสก้รอกย่าง ขนม

หวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพับ บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ท าใหถ้นนฝร่ังแหง่นีด้คูกึคกัเป็นพเิศษในยามค า่คนื  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู ปลาแชเ่บยีร ์(7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง (ครึง่สาย) - เมอืงกุย้หลนิ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง - ชอ้ปป้ิง

ถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

 น าทา่น ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแม่น ้าหลเีจยีงที่

สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันที่ม ีรูปร่างต่างกัน 
ตามจนิตนาการต่างๆของผูผ้่านชม ใหท้่านไดพ้ิสูจน์ดังค ากล่าว

ที่ว่า กุย้หล ินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลกและสวยงาม มีแม่น ้า
สวยใสทีส่ดุในโลก  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเอง

กวางส ีตอนใตข้องประเทศจีน มีภูมปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูน
รูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหวา่ง

สองฝากฝ่ังแม่น ้าหลเีจียงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่ว่าเป็นไฮไลทข์องการ
ทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แม่น ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลว่า

ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มีตน้อบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ่นหอม
ในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

 น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product 
Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสขุภาพ

ต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา น าท่านชมและเก็บภาพความประทับใจกับ 
เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda) เพือ่เป็นสริมิงคล 

เจดยี์รมิทะเลสาบคู่นี้ เจดยี์หนึ่งสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยี์

ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สรา้งดว้ยปูนเป็นสเีงิน 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทศันส์วยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ  

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจ ิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
เลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิ 

ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูสามช ัน้อบเผอืก (10) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

08.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ6099 
หมายเหต:ุ เทีย่วบนิที ่CZ6099 จะตอ้งท าการแวะพักทีเ่มอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1 ชัว่โมง)หลังจากนัน้น าทกุทา่น

ขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

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

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

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 กมุภาพนัธ ์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 ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์
เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 700หยวน/ทา่น/รา้น 

โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 
บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ

เดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิท

ไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ 
ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร
แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

ท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นต์ทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรือ 
หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตร

โดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  
2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. เทา่นัน้ (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่ับหนังสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
3. แจง้ระบรุายละเอยีด ประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
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** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ

ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา(หนา้ปกสนี ้าตาล/เลอืดหมู)เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ(หนา้ปกสนี ้าเงินเขม้)หนังสอืเดนิทางทูต(หนา้ปกสแีดงสด)และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์เช็คอนิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออกและตา่งประเทศขาเขา้
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้และทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา

จา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดหรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง 
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 
 

 

 
   

 
 

 


