
 

 

รหัสทัวร ZET1900739 
ทัวรจีน กุยหลิน หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน (CZ) 
สวนฉวนซาน   ถํ้าทะล ุ  ลองแพแมน้ําหลีเจียง 
น่ังกระเชาขึ้นชมวิว ภูเขาเหยาซาน  
เขางวงชาง สัญลักษณเมืองกุยหลิน 
ถายรูปกับ เจดียเงินและเจดียทอง  
โชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW 
 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – เมอืงกุย้หลนิ 

10.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ั�น 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 
CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพื�อดําเนนิการขั �นตอนการเชค็อนิ 

13.10 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี โดยเที�ยวบนิที� CZ6100 
(บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม ระหวา่งการเดนิทาง)  
**เครื�องบนิจะแวะพกัที�เมอืงหนานหนงิ เพื�อนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากน ั�น
กลบัข ึ�นเครื�องเพื�อเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ** 

18.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลี�ยงเจยีง ประเทศเทศจนี (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจากรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงกุย้หลนิ 
ตั �งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ี ตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศที�เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูรูปร่าง
แปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภเูขาที�อยูร่ะหวา่งสองฝากฝั�งแมนํ่�าหลเีจยีงที�สวยงาม จน
ไดช้ื�อวา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเที�ยวในเสน้ทางกุย้หลนิ ทั �งทวิเขา ถํ�า แมนํ่�า ชื�อกุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้
อบเชย เพราะแถบนี�มตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิ�นหอมในชว่งฤดใูบไมร้่วง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น 
"เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง กุย้หลนิ – เขาเหยาซาน (รวมน ั�งกระเชา้) – รา้นหยก – สวนฉวนซาน – ถํ �าทะล ุ
                   ชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเหยาซาน นําทา่นนั�งกระเชา้ขึ�นสูย่อดเขาเพื�อชมทศันยีภาพที�สวยงามของเมอืง
กุย้หลนิ เขาเหยาซานเป็นภเูขาที�สงูที�สดุในเมอืงกุย้หลนิ เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวมาตั �งแตส่มัยราชวงศโ์จว
และถัง รวมถงึยังเป็นที�ตั �งของศาลเจา้เหยาฮอ่งเต ้จงึไดต้ั �งชื�อวา่ภูเขาเหยาซาน บรเิวณโดยรอบจะมตีน้
นกแขกเตา้ออกดอกในฤดใูบไมร้่วงและหมิะขาวโพลนในฤดหูนาว ทําใหเ้กดิทัศนียภาพสวยงามยิ�งนัก 
นําทา่นชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากอนัลํ�าคา่แก่
คนที�ทา่นรัก     

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

นําทา่นชม สวนฉวนซาน ซึ�งเป็นสวนจนีโบราณที�ตั �งอยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝั�งตะวนัออกของแมนํ่�าหลเีจยีง 
สวนแหง่นี�เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ข ึ�นชื�ออกีแห่งหนึ�งของเมอืงกุย้หลนิ ภายในประกอบดว้ยภเูขาขนาดเล็ก ถํ�า
หนิปนูธรรมชาตทิี�มหีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่นไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิที�หาดยูาก รวมทั �งหนิ
ที�มขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเห็น นอกจากนี�ภายในถํ�า ทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาด
ใหญท่ี�ถกูบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ที�ไดช้ ื�อวา่เป็นที�สดุในโลกและเป็นหนึ�งเดยีวในบรรดาถํ�านับพันในเมอืงกุย้
หลนิ นําทา่นชม ถํ �าทะล ุ ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึ�งมี
แสงระยบิระยับเหมอืนครสิตลัทําใหถํ้�านี�ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดบั 3 ของถํ�าใน
ตวัเมอืงกุย้หลนิ  



 

 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! เผอืกครสิตลั 
พกัที�  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 นําทา่นชม โชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที�ผสมผสานระหวา่งบัลเลยก์บักายกรรมเขา้

ดว้ยกนั ผ่านการเคี�ยวกรําและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี ประทับใจกบัการแสดงที�บอกเลา่
เรื�องราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ ผเีสื�อ นกยงู และเรื�องราว 

 
วนัที�สาม เขางวงชา้ง (รวมน ั�งรถกลอ์ฟ) – รา้นบวัหมิะ – เขาเซยีงกง – เมอืงหยางซ ั�ว 
                   ถนนฝร ั�งเมอืงหยางซวั (OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทกุทา่นชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ เขางวงชา้งตั �งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุด
บรรจบของแม่นํ�าหลีเจียงและแมนํ่�าถาวฮัวเป็นหนึ�งในภเูขาที�ข ึ�นชื�อของกุย้หลนิ ที�ไดช้ ื�อวา่เขางวงชา้ง
นั�น มาจากรูปร่างของภูเขาหนิที�คลา้ยกับงวงของชา้งที�กําลังโนม้ลงเพื�อกนินํ�าจากแม่นํ�าหลีเจียงที�
อยู่เบื�องลา่ง ใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสองฝั�งแมนํ่�าหลเีจยีง 

 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษ
สตูรเดยีวไมซํ่�าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที�รูจ้ักกนัดใีนชื�อ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น   
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ ั�ว เมืองเล็กๆริมแม่นํ� าหลีเจียงที�มีทิวทัศน์สวยงามและมี
ประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตั �งอยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 
65 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�มทีวิทัศน์สวยงาม จนมคีํากลา่ววา่ “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงที�สวยที�สดุ
ในจนี หยางซั�วก็เป็นที�สวยที�สดุในกุย้หลนิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เขาเซยีงกง  ตั �งอยูท่างทศิตะวนัตกของแมนํ่�าหลเีจยีง หา่งจากเมอืงหยางซั�ว 28 
กโิลเมตร นําทา่นชมววิแมนํ่�าหลเีจยีงจากบนเขานี� ถา้อากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเลหมอกที�
สวยงาม เป็นที�นยิมของนักถา่ยภาพ  

 



 

 

จากนั�นใหอ้สิระทา่นเที�ยวชม ถนนฝร ั�งเมอืงหยางซ ั�ว ถนนแหง่นี�นอกจากของซื�อของขายที�มมีากมาย
ละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอย่างหนึ�งคอืของอร่อยหลากหลายที�มใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ทั �งไกย่า่ง ไสก้รอกย่าง 
ขนมหวาน ไปจนถงึเครื�องดื�มนานาชนดิ รวมถงึพับ บาร ์2 ขา้งทาง ที�ยิ�งทําใหถ้นนฝรั�งแหง่นี�ดคูกึคักเป็น
พเิศษในยามคํ�าคนื  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! ปลาแชเ่บยีร ์
พกัที� XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 : OPTIONAL TOUR หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE 

สามารถสอบถามกบัไกดท์อ้งถิ�นได ้ราคาตั�วเขา้ชมรวมรถรับ-สง่ เริ�มตน้ที� 350 หยวน/ทา่น (ราคาขึ�นอยู่
กบัประเภทที�นั�ง) การแสดงชดุ Impression Liu Sanjie กํากับการแสดงโดยจางอี�โหมว ซึ�งจัดแสดงใน
ทกุๆ คํ�าคนื แสดงวนัละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคอืแมนํ่�าหลเีจยีง และ ขนุเขาที�เมอืงหยางซั�ว สวยงาม
อลงัการ เวลาในการโชวป์ระมาณหนึ�งชั�วโมงเศษ พรอ้มแสงสเีสยีงตระการตา กับนักแสดงนับพันชวีติ  

วนัที�ส ี� ลอ่งแพแมนํ่�าหลเีจยีง(ครึ�งสาย) – รา้นผลติภณัฑย์างพารา – กุย้หลนิ – ชมเจดยีเ์งนิและเจดยี ์
ทอง - ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิ และตลาดใตด้นิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่น ลอ่งแพแมนํ่�าหลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝั�งของแมนํ่�าหลเีจยีงที�สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา
ใหญ่นอ้ยนับพันที�มีรูปร่างตา่งๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพิสูจน์ดังคํากล่าว
ที�ว่า กุย้หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที�แปลก และสวยงาม มแีมนํ่�าสวยใสที�สดุในโลก จากนั�นนําทา่น
สู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ 

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี  
นําทา่นชมและถา่ยรูปกบั เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพื�อเป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี� เจดยีห์นึ�ง
สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงที�ใหญ่ที�สดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ 
รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทศัน์สวยงามยิ�งนัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิที�สวยงามอกีแหง่หนึ�งในเมอืงกุย้
หลนิ  
จากนั�นนําทา่นอสิระชอ้บปิ�งที� ถนนคนเดนิเจิ�งหยาง และตลาดใตด้นิ อสิระชอ้บปิ�งตามอัธยาศยั ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั�น ของที�
ระลกึที�ตลอดจนสนิคา้พื�นเมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลบัอบแหง้ สม้จี�ด เป็นตน้   

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพื�นเมอืง 
พกัที� GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

 
 
วนัที�หา้ สนามบนิกุย้หลนิ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลี�ยงเจยีง 
08.40 น. นําทุกท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที�ยวบนิที� 

CZ6099 
12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการ 

ออกตั�ว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ�นอยูก่บัความ

เหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ
จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

ณ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซื�อ
ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื�อ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทัวรท์ั �งสิ�น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น 
เด็ก 

อายไุมเ่กนิ20ปี 
มเีตยีง 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

10 – 14 เมษายน 2562 18,999 18,999 4,000 7,900 

24 – 28 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

05 – 09 มถินุายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

19 – 23 มถินุายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,000 6,900 

21 – 25 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

11 – 15 กนัยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

25 – 29 กนัยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

09 – 13 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900 

23 – 27 ตลุาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น
แวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่มี
ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก. ทา่นละ 1 ใบ          

 คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 



 

 

 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น !! 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่าวซี่ากรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เดี�ยว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง
เพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดงันี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 



 

 

เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั �งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจริงของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น 

และรวมกันทกุชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมา
ใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาด
บรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรัฐบาลทอ้งถิ�น
ตอ้งการรักษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ�งขยะ จงึไมม่บีรกิารที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� 
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่มกีาร
จํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณ ี
5. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 

 

 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั�น!! 
 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สําเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที�ชดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัตํารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนั�นๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหัน 

สาํหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี� ตั �งแตว่ันที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไม่สามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึ�งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิร่าน 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.

อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 

20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 


