
  
  

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



  
  

 

  

 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

 

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ
ไชน่าเซาทเ์ทริ์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลอืเรือ่งของ

กระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
13.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) เทีย่วบนิ

ที ่CZ6100  

 
หมายเหตุ: เที่ยวบนิที่ CZ6100 จะตอ้งท าการแวะพักที่เมืองหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1  
ชั่วโมง) น าทุกท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง หลังจากนัน้น าทุกท่านขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางต่อไป

ยังเมอืงกุย้หลนิ 
 

 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมืองกุย้หลนิ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืง

กุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีูมปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาหนิปนู
รูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝั่งแมน่ า้หลเีจยีงทีส่วยงาม จน

ไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถ า้ แมน่ า้ ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย 

เพราะแถบนี้มีตน้อบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิน่หอมในช่วงฤดูใบไมร้่วง จนชาวจีนยกย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์น
พภิพ" 

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 าทุกท่านเดินทางสู่ สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยู่ในเมืองกุย้หลินฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น ้าหลีเจียง สวนแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่ออกีแห่งหนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายใน

ประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถ า้หนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่นไดช้มตน้ไมห้นิ และ

ดอกไมห้นิทีห่าดูยาก รวมทัง้หนิทีม่ขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ท่านจะ
ไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุ๊ค ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีสุ่ดในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดา

ถ า้นบัพนัในเมอืงกุย้หลนิ  น าท่านชม ถ า้ทะลุ (Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขายาว
ประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัท าใหถ้ า้นีค้วามแปลกตาและ

สวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตัวเมอืงกุย้หลนิ  

 



  
  

 

  

 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มี
มาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วย

เสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้
ร่างกายและจิตใจ รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตกกู่ตง 

(Gudong Waterfall) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโบราณตา้ซูในเขตหลงิฉวน ห่างจากเมืองกุย้หลนิประมาณ 25 

กโิลเมตร โดยน ้าตกกู่ตงมีระดับชัน้ย่อย 13 ชัน้ มีน ้าตลอดปีไม่เคยแหง้ และอกีทัง้ยังมีน ้าที่ใสสะอาดสุดๆ ภายใน
บรเิวณโดยรอบของน ้าตกมบีรรยากาศทีร่่มรืน่ เหมาะส าหรับการออกก าลังกาย การพักผอ่นหยอ่นใจ เพราะเนื่องจากที่

น ้าตกกู่ตงเต็มไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่ มีระดับออกซเิจนสูงเป็นผลดตี่อสุขภาพปอดและระบบหายใจ น าท่านชม โชว ์
Mirage Guilin Show การแสดงสุดอลังการที่ล าสมัยดว้ยเทคนิคพิเศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมืออาชีพมากมาย 

ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่น่ัง ที่ชือ่ว่า Lijiang Theatre ท่านจะไดร้บัชมการแสดงสุดประทบัใจกบัเพลงหลวิ

ซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตร์กัชาวเรอื ทีไ่ดน้ าดนตรมีาปรุงแต่งใหมใ่หเ้ขา้กบัยุคสมยั มเีรือ่งราวของประเพณี
และวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ บลัเล่ย ์กายกรรม และจบชุดการแสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซด์ไต่ลูกโลกสุด

หวาดเสยีว  
 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรบัปรงุ หรอือืน่ๆ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม น าทุกท่าน “ชมโชว ์Dream Like Lijiang Show” การ
แสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลยกั์บกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี 

ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเล่าเรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ ผเีสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 
 

 



  
  

 

  

 

 

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

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

วนัทีส่าม เขางวงชา้ง (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถกอลฟ์) - สวนซโีจว (ชมการแสดงดอกทวิลปิ) - รา้นบวัหมิะ - เมอืงหยาง

ซ ัว่ - เขาเซยีงกง - ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าทุกท่านไปยัง เขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill) ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแม่น ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภูเขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่

เขางวงชา้งน ัน้มาจากรปูรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวงของชา้งทีก่ าลงัโน้มลงเพือ่กนิน า้จากแม่น า้หลี

เจยีงทีอ่ยู่เบือ้งลา่ง น าท่านน่ังรถกอลฟ์เพื่อไปยังจุดชมววิเขางวงชา้ง น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับเขา
งวงชา้ง และเทีย่วชมววิแมน่ ้าหลเีจยีง 

 



  
  

 

  

 

 

 
  

นอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้ในชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม ของทกุปีที ่“สวนซโีจว (Zizhou Park) จะมกีาร

จัดแสดงดอกทวิลปิมากกว่า 50 ชนดิ โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดี าที่ไดร้ับการขนานามว่าเป็นพันธุท์ีห่ายาก และความ
สวยงามของดอกทวิลปิชนดินี้ท าใหไ้ดร้ับฉายาว่า “ราชนิีแหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมกีารจัดแสดงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูกั่บสภาพอากาศ 

 

 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซูถ่ัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลง

กัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ ั่ว 
(Yangshou) เมอืงเล็กๆ รมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ีทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมี

ค ากลา่ววา่ “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในจนี หยางซ ัว่ก็เป็นทีส่วยทีสุ่ดในกุย้หลนิ”  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



  
  

 

  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแมน่ ้าหลเีจยีง หา่งจากเมอืงหยาง

ซั่ว 28 กโิลเมตร น าท่านไปยังจุดชมววิแม่น ้าหลีเจียงแบบ 360 องศา จากบนเขานี้ หากในวนัทีท่อ้งฟ้า หรอื
อากาศแจม่ใสทุกทา่นจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว และคน

ทีร่ักการถา่ยภาพ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านเที่ยวชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (Yangshuo West Street) ถนนแห่งนี้นอกจากของซื้อ
ของขายทีม่มีากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอรอ่ยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ท ัง้ไกย่า่ง 

ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพบั บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ท าใหถ้นนฝรั่งแห่งนี้ดู
คกึคักเป็นพเิศษในยามค ่าคนื  

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 - ชอ้ป

ป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

 น าท่าน ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแม่น ้าหลเีจยีงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ย
นับพันที่มีรูปร่างตา่งกัน ตามจนิตนาการต่างๆของผูผ้่านชม ใหท้่านได้พิสูจน์ดงัค ากล่าวที่ว่า กุ ้ยหลินเป็น

ดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลกและสวยงาม มแีมน่ า้สวยใสทีสุ่ดในโลก  
 



  
  

 

  

 

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศที่
เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝั่งแมน่ า้

หลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถ า้ แมน่ า้ ชือ่กุย้

หลนิ แปลว่าป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยู่มาก และจะสง่กลิน่หอมในช่วงฤดูใบไมร้่วง จนชาวจนียกย่อง
ใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 น าท่านเดินทางสู่ ร ้านผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา น าทา่นชมและเก็บภาพความประทับใจกับ เจดยีเ์งนิและ
เจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda) เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง 

ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิ

ทวิทัศนส์วยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ  
 



  
  

 

  

 

 

 
  

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พืน้เมอืง

กุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ 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 ิ(กรงุเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

08.40 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) 
เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 

หมายเหตุ: เที่ยวบนิที่ CZ6099 จะตอ้งท าการแวะพักที่เมืองหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1 
ชัว่โมง)หลังจากนัน้น าทกุทา่นขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 

 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

 

 
 

 



  
  

 

  

 

 

 

 
 

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 าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 700หยวน/ทา่น/รา้น 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   



  
  

 

  

 

 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง เช็ค

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 



  
  

 

  

 

 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. เทา่น ัน้ (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

3. แจง้ระบรุายละเอยีด ประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

 

 

 



  
  

 

  

 

 

 

 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง 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 ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

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

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

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

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

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

ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 



  
  

 

  

 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

   

 

 
 


