
  

 

 

   

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



  

 

 

   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ-สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

 

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์ U สายการบนิ
ไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของ
กระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

13.00น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์( China Southern Airlines)เทีย่วบนิ
ทีC่Z6100  

 
 หมายเหต:ุ เทีย่วบนิที ่CZ6100 จะตอ้งทําการแวะพักทีเ่มอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลา

โดยประมาณ 1  ชัว่โมง) นําทกุทา่นผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง หลังจากนัน้นําทกุทา่นขึน้เครือ่ง
เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกุย้หลนิ 

 
 
18.25 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางสู่เมอืง
กุย้หลนิ (Guilin)ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนู
รปูรา่งแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝั่งแมน่ํา้หลเีจยีงทีส่วยงาม จน

ไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถํา้ แมน่ํา้ ชือ่กุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย 
เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจนียกยอ่งใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์น
พภิพ" 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (1) 
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงกุย้หลนิ - สวนชวนซาน - ถํา้ทะลุ - รา้นหยก - นํา้ตกกูตงุ - ชมโชวM์irage Guilin Show 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (2)  
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park)เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝ่ัง

ตะวันออกของแมน้ํ่า หลเีจยีง สวนแหง่นีเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายใน

ประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถํา้หนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และทา่นไดช้มตน้ไมห้นิ และ
ดอกไมห้นิทีห่าดยูากรวมทัง้หนิทีม่ขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้กผู่พ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถํา้ทา่นจะ
ไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถู่กบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นทีสุ่ดในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดา

ถํา้นบัพนัในเมอืงกุย้หลนิ นําทา่นชม ถํา้ทะลุ  (Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาว
ประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัทาํใหถ้ํา้นีค้วามแปลกตาและ
สวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดบั 3ของถ้ําในตัวเมอืงกุย้หลนิ  

 



  

 

 

   

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop)เครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพรห่ลายตามความเชือ่ของคนชาวจนีซึง่มี

มาตัง้แตส่มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใสเ่ครือ่งประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชว่ย

เสรมิใหเ้ป็นคนมอํีานาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุง่เรอืง อกีทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดลุใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้
รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอกีดว้ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ นํา้ตกกูต่ง 
(Gudong Waterfall)ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมอืงโบราณตา้ซใูนเขตหลงิฉวน หา่งจากเมอืงกุย้หลนิประมาณ 25 

กโิลเมตร โดย น้ําตกกูต่งมรีะดับชัน้ยอ่ย 13 ชัน้ มน้ํีาตลอดปีไมเ่คยแหง้  และอกีทัง้ยังมน้ํีาทีใ่สสะอาดสดุๆ ภายใน
บรเิวณโดยรอบของน้ําตกมบีรรยากาศทีร่ม่รืน่ เหมาะสําหรับการออกกําลังกาย การพักผ่อนหยอ่นใจ เพราะเนื่องจากที่

น้ําตกกูต่งเต็มไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ มรีะดับออกซเิจนสงูเป็นผลดตีอ่สขุภาพปอดและระบบหายใจ นําทา่นชม โชว ์
Mirage Guilin Showการแสดงสดุอลังการทีลํ่าสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ยนักแสดงมอือาชพีมากมาย 
ภายในโรงละครขนาด 1,182 ทีน่ั่ง ทีช่ ือ่วา่ Lijiang Theatre ทา่นจะไดร้บัชมการแสดงสุดประทบัใจกบัเพลงหลวิ

ซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตร์กัชาวเรอื ทีไ่ดน้ําดนตรมีาปรุงแตง่ใหมใ่หเ้ขา้กบัยคุสมยั มเีรือ่งราวของประเพณี
และวฒันธรรมของชนเผา่ตา่งๆ บลัเลย่ ์กายกรรม และจบชุดการแสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซดไ์ตลู่กโลกสุด
หวาดเสยีว 

 
ในกรณีทีไ่มส่ามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนือ่งมาจากโชวปิ์ดปรบัปรุง หรอือืน่ๆ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรม นําทกุทา่น “ชมโชวD์ream Like Lijiang Show”การแสดง

ทีผ่สมผสานระหวา่งบัลเลยก์ับกายกรรม เขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกรําและฝึกฝนรปูแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี 
ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเลา่เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ ผเีสือ้ นกยงู และเรือ่งราว 

 

 



  

 

 

   

 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู เผอืกครสิตลั (4) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี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) 
นําทกุทา่น ไปยังเขางวงชา้ง  (Elephant Trunk Hill)ถอืวา่เป็น สญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ตัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงตรง บรเิวณจุดบรรจบของแมน้ํ่าหลเีจยีงและ แมน้ํ่าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ือ่วา่
เขางวงชา้งน ัน้มาจากรูปรา่งของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวงของชา้งทีก่ําลงั โนม้ลงเพือ่กนินํา้จากแมน่ํา้หลี
เจยีงทีอ่ยู่ เบือ้งลา่ง นําทา่นน่ังรถกอลฟ์เพือ่ไปยังจุดชมววิเขางวงชา้ง นําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจกับ เขา

งวงชา้ง และเทีย่วชมววิแมน้ํ่าหลเีจยีง 
 



  

 

 

   

 

 
  

นอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีงกันนัน้ในชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม ของทกุปีที ่ “สวนซโีจว  (Zizhou Park) จะมี

การจัดแสดงดอกทวิลปิมากกวา่ 50 ชนดิ โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดํีาทีไ่ดรั้บการขนานามวา่เป็นพันธุท์ีห่ายาก และ
ความสวยงามของดอกทวิลปิชนดินี้ทําใหไ้ดรั้บฉายาวา่ “ราชนิีแหง่ราตร”ี ซึง่ใน 1 ปีจะมกีารจัดแสดงครัง้เดยีวเทา่นัน้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่  

(Yangshou)เมอืงเล็กๆรมิแมน้ํ่าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี ตัง้อยูท่ศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ หา่งออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ทีวิทัศน์สวยงาม จนมี
คํากลา่ววา่ “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในจนี หยางซ ัว่ก็เป็นทีส่วยทีสุ่ดในกุย้หลนิ” 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 6) 



  

 

 

   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เขาเซยีงกง  (Xiang Gong Shan) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแมน้ํ่าหลเีจยี ง หา่งจากเมอืงห
ยางซัว่ 28 กโิลเมตร นําทา่นไปยังจุดชมววิแมน้ํ่าหลเีจยีงแบบ 360 องศา จากบนเขานี้ หากในวนัทีท่อ้งฟ้า หรอื

อากาศแจม่ใสทกุทา่นจะสามารถเห็นทะเลหมอกทีส่วยงามจงึทําใหท้ีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว และคน
ทีรั่กการถา่ยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั  (Yangshuo West Street) ถนนแหง่นี้นอกจากของซือ้
ของขายทีม่มีากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอยา่งหนึง่คอืของอรอ่ยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ท ัง้ไกย่า่ง 
ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพบั บาร ์2 ขา้งทาง ทีย่ ิง่ทําใหถ้นนฝร่ังแหง่นี้ดู

คกึคักเป็นพเิศษในยามคํ่าคนื  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู ปลาแชเ่บยีร ์(7) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ลอ่งแพแมน่ํา้หลเีจยีง(ครึง่สาย) -เมอืงกุย้หลนิ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา- เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง - ชอ้ป
ป้ิงถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (8) 
 นําทา่น ลอ่งแพแมน่ํา้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแมน้ํ่าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัด เลาะไปตามขนุเขาใหญ่นอ้ย

นับพันทีม่ี รปูรา่งตา่งกันตามจนิตนาการตา่งๆของผูผ้่านชม ให้ทา่น ได้พสูิจนด์งัคาํกลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็น
ดนิแดนแหง่ขุนเขาทีแ่ปลกและ สวยงาม มแีมน่ํา้สวยใสทีสุ่ดในโลก 

 



  

 

 

   

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ (Guilin)ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มภีมูปิระเทศที่

เต็มไปดว้ยภเูขาหนิปนูรปูรา่งแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยูร่ะหวา่งสองฝากฝั่งแมน่ํา้

หลเีจยีงทีส่วยงาม จนไดช้ือ่วา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ัง้ทวิเขา ถํา้ แมน่ํา้  ชือ่กุย้
หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยูม่าก และจะสง่กลิน่หอมในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง จนชาวจนียกยอ่ง
ใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 9) 
 นําทา่นเดนิทางสู่  รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา ( Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารานําทา่นชมและเก็บภาพความประทับใจ กับ เจดยีเ์งนิและ

เจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda)เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี้ เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง 
ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิ
ทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ  

 



  

 

 

   

 

 
  

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจ ิง้หยาง และตลาดใตด้นิอสิระชอ้บป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้พืน้เมอืงกุย้

หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้   
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูสามช ัน้อบเผอืก (10) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิกุย้หลนิเหลีย่งเจยีง-สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (11) 
08.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่ สนามบนิสุวรรณภูมโิดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์( China Southern Airlines) 

เทีย่วบนิที ่CZ6099 
 
หมายเหตุ : เทีย่วบนิที ่ CZ6099จะตอ้งทําการแวะพักทีเ่มอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1 

ชัว่โมง)หลังจากนัน้นําทกุทา่นขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

 

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 

 

 
 



  

 

 

   

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
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 กุมภาพนัธ ์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** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น
แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 700หยวน/ทา่น/รา้น 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 



  

 

 

   

 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1 ,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1 ,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 



  

 

 

   

 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

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

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. เทา่น ัน้ (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 

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

3. แจง้ระบรุายละเอยีดประเทศทีเ่คยเดนิทางภายใน 3 ปีทีผ่า่นมา 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดาจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา, หนังสอืรับรองค่า

ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาจําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



  

 

 

   

 
- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาจําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 



  

 

 

   

 
 

 

 
 

   

 

 
 


