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วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เมืองกุยหลิน 

10.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเตอร U สายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจาหนาเพื่อดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

13.10 น. นําทุกทานเหินฟาสู เมืองกุยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

(บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง)  

**เครื่องบินจะแวะพักที่เมืองหนานหนิง เพ่ือนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง หลังจากนั้น

กลับข้ึนเครื่องเพ่ือเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน** 

18.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูเมืองกุยหลิน 

ตั้งอยูในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาหินปูนรูปราง

แปลกตามากมายกวา 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยูระหวางสองฝากฝงแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม จน

ไดช่ือวาเปนไฮไลทของการทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ทั้งทิวเขา ถํ้า แมน้ํา ช่ือกุยหลิน แปลวาปาตน

อบเชย เพราะแถบนี้มีตนอบเชยอยูมาก และจะสงกล่ินหอมในชวงฤดูใบไมรวง จนชาวจีนยกยองใหเปน 

"เมืองสวรรคบนพิภพ" 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
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วันที่สอง กุยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเชา) – รานนวดฝาเทาสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ําทะลุ 

ชมโชว MIRAGE GUILIN SHOW     

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาเหยาซาน นําทานนั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง

กุยหลิน เขาเหยาซานเปนภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุยหลิน เปนสถานที่ทองเที่ยวมาตั้งแตสมัยราชวงศโจว

และถัง รวมถึงยังเปนที่ตั้งของศาลเจาเหยาฮองเต จึงไดตั้งช่ือวาภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีตน

นกแขกเตาออกดอกในฤดูใบไมรวงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทําใหเกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก 

จากนั้นนําทานเดินทางสู รานนวดฝาเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งใน

การผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

นําทานชม สวนฉวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ตั้งอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมน้ําหลีเจยีง 

สวนแหงนี้เปนแหลงทองเทีย่วที่ขึ้นช่ืออีกแหงหนึ่งของเมืองกุยหลิน ภายในประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก 

ถํ้าหินปูนธรรมชาตทิี่มีหนิงอกหินยอยมากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหนิที่หาดยูาก 

รวมทั้งหินทีม่ีขนงอกออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น นอกจากนีภ้ายในถํ้า ทานจะไดพบกับหิน

ซอนขนาดใหญที่ถูกบันทึกในกินเนสบุค ที่ไดช่ือวาเปนที่สุดในโลกและเปนหนึ่งเดียวในบรรดาถํ้านับพนั

ในเมืองกุยหลิน นําทานชม ถ้ําทะล ุซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหิน

ยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมอืนคริสตัลทําใหถํ้านี้ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเปนลําดับ 3 

ของถํ้าในตัวเมืองกุยหลิน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล 

พักที่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 นําทานชมโชว MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสุดอลังการที่ลําสมัยดวยเทคนิคพิเศษ พรอมไปดวย

นักแสดงมืออาชีพมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่นั่ง ที่ช่ือวา Lijiang Theatre ทานจะไดรับชมการ

แสดงสุดประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ยในภาพยนตรมนตรักชาวเรือ ที่ไดนําดนตรีมาปรุงแตงใหมใหเขา

กับยุคสมัย มีเร่ืองราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ บัลเลย กายกรรม และจบชุดการแสดง

ดวยชุดมอเตอรไซดไตลูกโลกสุดหวาดเสยีว  
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วันที่สาม รานผลิตภัณฑยางพารา – หลงเซิน – นาข้ันบันไดหลงจี๋ – หมูบานชาวจวง – กุยหลิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสู รานผลติภณัฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพชนิด

ตางๆ  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหลงเซิน เมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนศูนย

รวมวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชนเผาชาวเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกุย

หลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม นาข้ันบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเล้ือยรอบเนินเขา ตั้งอยูในทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของอําเภอหลงจี๋ แถบหมูบานเหอผิง เนื่องจากบริเวณนี้ไมมีพื้นที่ราบ ชาวบานจึงทํา

นาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไลตั้งแตตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดกนหอย 

สวนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย แตละขั้นสลับซอนเรียงกันสูงขึ้นเร่ือยๆ ระหวางทางเดินทานจะไดชมวิถี

ชีวิตความเปนอยูชาวเผาทองถ่ินของ หมูบานชาวจวง โดยปจจุบันชาวจวงจะเปดรานของขายที่ระลึก 

อาหารทองถ่ิน เสื้อผา ตลอดสองขางทาง   

สมควรแกเวลานาํทานเดินทางกลับสูเมืองกุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
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วันที่ส่ี เขางวงชาง (รวมนั่งรถกลอฟ) – เขาเซียงกง  – เมืองหยางซ่ัว  – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว 

(OPTIONAL TOUR : ชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทุกทานชม เขางวงชาง สัญลักษณเมืองกุยหลิน เขางวงชางตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุด

บรรจบของแมน้าํหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัวเปนหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นช่ือของกุยหลิน ทีไ่ดช่ือวาเขางวงชาง

นั้น มาจากรูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กาํลังโนมลงเพื่อกินน้าํจากแมน้าํหลีเจียงที่

อยูเบ้ืองลาง ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง และชมวิวสองฝงแมน้าํหลีเจยีง 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กๆริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน หางออกไปประมาณ 

65 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวที่มีทิวทัศนสวยงาม จนมีคํากลาววา “หากกุยหลินเปนเมืองที่สวยที่สุด

ในจีน หยางซั่วก็เปนที่สวยที่สุดในกุยหลิน” (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู  เขาเซียงกง  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง หางจากเมืองหยางซั่28 

กิโลเมตร นําทานชมวิวแมน้าํหลีเจยีงจากบนเขานี้ ถาอากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่

สวยงาม เปนที่นิยมของนกัถายภาพ  

 

4 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
จากนัน้ใหอสิระทานเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซ่ัว ถนนแหงนี้นอกจากของซือ้ของขายที่มีมากมาย

ละลานตาแลว ไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือของอรอยหลากหลายทีม่ีใหเลือกเดินชิม ทั้งไกยาง ไสกรอกยาง 

ขนมหวาน ไปจนถึงเคร่ืองดื่มนานาชนิด รวมถึงพับ บาร 2 ขางทาง ทีย่ิ่งทําใหถนนฝร่ังแหงนี้ดคูึกคกั

เปนพิเศษในยามค่าํคืน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแชเบียร 

พักที่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 : OPTiONAL TOUR หากทานมีความประสงคตองการชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ

สอบถามกับไกดทองถ่ินได ราคาตั๋วเขาชมรวมรถรับ-สง เร่ิมตนที่ 350 หยวน/ทาน (ราคาขึ้นอยูกับ

ประเภทที่นั่ง) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie กํากับการแสดงโดยจางอี้โหมว ซึง่จัดแสดงในทกุๆ 

ค่ําคนื แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแมน้ําหลีเจยีง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซัว่ สวยงาม

อลังการ เวลาในการโชวประมาณหนึ่งช่ัวโมงเศษ พรอมแสงสีเสยีงตระการตา กับนกัแสดงนับพันชีวิต  

 

 

 

 

 

วันที่หา  ลองแพแมน้ําหลีเจียง(ครึ่งสาย) – รานผาไหม – หยางซ่ัว - กุยหลิน – ศาลาเซียวเหยา  

                   ชอปปงถนนโบราณตงซี - ชมเจดียเงินและเจดียทอง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ลองแพแมน้ําหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝงของแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา 

ใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคาํกลาว

ที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน้าํสวยใสที่สุดในโลก 

นําทานสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหมจาก

โรงงานคุณภาพในทองถ่ินตามอัธยาศัย  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู  กุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

นําทานชม ศาลาเซียวเหยา ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหลีเจียง เปนศาลาโบราณหนึ่งในสี่แหงที่มีช่ือเสียงของจีน 

สรางขึ้นในสมยัราชวงคถัง มีอายุยาวนานถึง 1,000 ป 

จากนัน้ใหทานอิสระชอบปงที ่ถนนโบราณตงซี  หรือที่ชาวบานเรียกกันวา ซอยตงซี ซึ่งมีอายุ 

ประมาณ 300 กวาป ถูกสรางขนในสมยัราชวงคหมิง-ชิง เปนยานทีเ่จริญรุงเรืองมาตั้งแตใน 

อดีตเจาของธุรกิจและเศรษฐีตางๆกอ็าศัยอยูในยานนี ้ โดยในปจจุบันถูกพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยว 

มีรานคาขายของพื้นเมือง รานอาหาร และรานของที่ระลึกอยูมากมาย 

นําทานชมและถายรูปกับ เจดียเงินและเจดียทอง เพื่อเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูนี้ เจดีย

หนึ่งสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูน

เปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอกีแหง

หนึ่งในเมืองกุยหลิน 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตอาหารพ้ืนเมือง 

พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่หก  สนามบินกุยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง 

08.40 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง)  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

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

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2-3 ทาน เด็ก 
อายุไมเกิน18ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ต๋ัว 

08 – 13 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

05 – 10 กันยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

19 – 24 กันยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

11 – 16 ตุลาคม 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 

ทานละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอทาน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนาม

ของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะ

มีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุก

ทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคา

ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึน

จากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึง

ผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
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อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ใบ          
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 คาวีซากรุปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไทย และตองไปกลับพรอมกรุปเทานั้น !! 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 250 หยวน/ทริป/ตอทาน 
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายในการทําวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชน คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทาํการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนกัขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง
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เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไม

วากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ือง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

คาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ

วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทองถ่ิน

ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

4.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมีการ

จํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคน

ละ 2 กอน 

4.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 

**************************************** 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!! 

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

• สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา ป 18 

• รูปถายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถายคูกับพาสปอต) 

การทําวีซากรุปทองเที่ยวใชแคเพียงสําเนาพาสสปอต และรูปถายที่ชัดเจน  

ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจริงมา  
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หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทาํวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้นี้ขึน้อยูกบัตํารวจตรวจคนเขา                  

                เมอืงนั่นๆกําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม่กะทนัหัน 

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถยืน่วีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.อหิราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.
อียิปต 11.ซาอุดอิาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 

20.ไนจีเรีย 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 
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