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วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และ

บรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

13.00 น. บนิลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (China Southern 

Airlines) เทีย่วบนิที ่CZ6100  

 

 หมายเหตุ: เทีย่วบนิที ่CZ6100 จะตอ้งท าการแวะพักที่เมอืงหนานหนิง (ใช ้

ระยะเวลาโดยประมาณ 1  ชัว่โมง) น าทุกท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง หลังจากนัน้น า

ทกุทา่นขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิ 

18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้ม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมู ิ

ประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูรปูรา่งแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภเูขาทีอ่ยูร่ะหวา่ง

สองฝากฝั่งแมน่ า้หลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ 

ท ัง้ทวิเขา ถ า้ แมน่ า้ ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนีม้ตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอม

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

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

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

 น าทุกท่านเดนิทางสู ่สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park) เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกุย้

หลนิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าหลเีจยีง สวนแหง่นีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของเมอืงกุย้

หลนิ ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถ า้หนิปนูธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่น

ไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิทีห่าดูยาก รวมทัง้หนิทีม่ขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บ

เห็น นอกจากนีภ้ายในถ า้ทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทีไ่ดช้ือ่วา่

เป็นทีสุ่ดในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ า้นบัพนัในเมอืงกุย้หลนิ  น าท่านชม ถ า้ทะลุ (Reed 

Flute Cave Or Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย 
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ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัท าใหถ้ า้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นล าดบั 3 

ของถ ้าในตัวเมอืงกุย้หลนิ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพร่หลายตามความเชือ่ของคน

ชาวจนีซึง่มมีาตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใส่เครือ่งประดับจ าพวก "แหวน" และ 

"ก าไล" หยก ก็จะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้

ยงัชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกกูต่ง (Gudong Waterfall) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงโบราณตา้ซใูน

เขตหลงิฉวน หา่งจากเมอืงกุย้หลนิประมาณ 25 กโิลเมตร โดยน ้าตกกูต่งมรีะดับชัน้ยอ่ย 13 ชัน้ มนี ้าตลอด

ปีไม่เคยแหง้ และอกีทัง้ยังมนี ้าที่ใสสะอาดสุดๆ ภายในบรเิวณโดยรอบของน ้าตกมีบรรยากาศที่ร่มรื่น 

เหมาะส าหรับการออกก าลังกาย การพักผอ่นหยอ่นใจ เพราะเนือ่งจากทีน่ ้าตกกูต่งเต็มไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่

มรีะดับออกซเิจนสงูเป็นผลดตีอ่สขุภาพปอดและระบบหายใจ น าทา่นชม โชว ์Mirage Guilin Show การ

แสดงสดุอลังการทีล่ าสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมอือาชพีมากมาย ภายในโรงละครขนาด 

1,182 ทีน่ั่ง ทีช่ ือ่ว่า Lijiang Theatre ทา่นจะไดร้บัชมการแสดงสุดประทบัใจกบัเพลงหลวิซานเจีย่ใน

ภาพยนตรม์นตร์กัชาวเรอื ทีไ่ดน้ าดนตรมีาปรุงแตง่ใหมใ่หเ้ขา้กบัยุคสมยั มเีรือ่งราวของประเพณี

และวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ บลัเล่ย ์กายกรรม และจบชุดการแสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซดไ์ต่

ลกูโลกสดุหวาดเสยีว  

 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรบัปรงุ หรอื

อืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม น าทุกท่าน “ชมโชว ์ Dream Like Lijiang 

Show” การแสดงทีผ่สมผสานระหว่างบัลเลยก์ับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบ

การแสดงโชวนั์บสบิปี ประทับใจกบัการแสดงทีบ่อกเลา่เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ 

ผเีสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมน ูเผอืกครสิตลั (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin 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 าทุกท่านไปยัง เขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill) ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแมน่ ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่

ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่เขางวงชา้งน ัน้มาจากรูปรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวงของชา้งทีก่ าลงั

โนม้ลงเพือ่กนิน า้จากแม่น า้หลเีจยีงทีอ่ยู ่เบ ือ้งล่าง น าท่านน่ังรถกอล์ฟเพื่อไปยังจุดชมววิเขา

งวงชา้ง น าทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจกบัเขางวงชา้ง และเทีย่วชมววิแมน่ ้าหลเีจยีง 
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นอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้ในชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม ของทุกปีที ่“สวนซโีจว (Zizhou 

Park) จะมกีารจัดแสดงดอกทวิลปิมากกวา่ 50 ชนดิ โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดี าทีไ่ดรั้บการขนานามว่าเป็น

พันธุท์ีห่ายาก และความสวยงามของดอกทวิลปิชนดินีท้ าใหไ้ดรั้บฉายาวา่ “ราชนิแีหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมี

การจัดแสดงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซูถ่ัง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงหยางซ ัว่ (Yangshou) เมอืงเล็กๆ รมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร 

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม จนมคี ากลา่ววา่ “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในจนี หยาง

ซ ัว่ก็เป็นทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ”  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแมน่ ้าหลเีจยีง หา่งจาก

เมอืงหยางซัว่ 28 กโิลเมตร น าท่านไปยังจุดชมววิแมน่ ้าหลเีจยีงแบบ 360 องศา จากบนเขานี้ หากใน

วนัทีท่อ้งฟ้า หรอือากาศแจม่ใสทกุทา่นจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีแ่ห่งนี้เป็นที่

นยิมของนักทอ่งเทีย่ว และคนทีรั่กการถา่ยภาพ 
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จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั (Yangshuo West Street) ถนนแหง่นีน้อกจาก

ของซือ้ของขายทีม่มีากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอรอ่ยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืก

เดนิชมิ ท ัง้ไกย่า่ง ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพบั บาร ์2 ขา้ง

ทาง ทีย่ ิง่ท าใหถ้นนฝร่ังแหง่นีด้คูกึคักเป็นพเิศษในยามค ่าคนื  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมน ูปลาแชเ่บยีร ์(7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

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

ทอง - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

 น าท่าน ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแมน่ ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา

ใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรปูรา่งตา่งกัน ตามจนิตนาการต่างๆของผูผ้่านชม ใหท้่านไดพ้ ิสูจนด์งัค ากล่าว

ที่ว่า กุ ้ยหลนิเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาทีแ่ปลกและสวยงาม มแีมน่ า้สวยใสทีส่ดุในโลก  
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 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin) ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มี

ภูมปิระเทศที่เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่

ระหวา่งสองฝากฝั่งแมน่ า้หลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทาง

กุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถ า้ แมน่ า้ ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนีม้ตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่

กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้

และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา น าทา่นชมและเก็บภาพความประทับใจกับ 

เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda) เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยี ์

หนึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูน

เป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ใน

เมอืงกุย้หลนิ  

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจ ิง้หยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บป้ิงตามอธัยาศัย ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั่น ของทีร่ะลกึที่

ตลอดจนสนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมน ูหมสูามช ัน้อบเผอืก (10) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

08.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern 

Airlines) เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 

หมายเหตุ: เที่ยวบนิที่ CZ6099 จะตอ้งท าการแวะพักที่เมอืงหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลา

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง)หลังจากนัน้น าทุกท่านขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางต่อไปยังสนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

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 ** 
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หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้น

โปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ 

ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจาก

คณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 700หยวน/ท่าน/

รา้น 

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

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

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้

แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศ

ยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 6,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 

วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ 

กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัด

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้

วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
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**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง

ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้

จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากท่านยืน่

หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ 

ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทาง

บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
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1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. เทา่น ัน้ 

(รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และ

มหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

3. แจง้ระบรุายละเอยีด ประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้
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หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนาม

ส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

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

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

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

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง

น ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ 

กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการ

เดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยง

เกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคน

เขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไมไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง 

อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทาง

บรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ต่อช ิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมี

ขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง 

ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้

และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/
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3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


