
 

 

 

 

 

 



วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุยหลิน 

10.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเตอร U สายการบิน CHINA 

SOUTHERN AIRLINES พบเจาหนาเพื่อดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

13.10 น. นําทุกทานเหินฟาสู เมืองกุยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที ่CZ6100 

(บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง)  

**เครื่องบินจะแวะพักที่เมืองหนานหนิง เพื่อนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง หลังจากนั้นกลับขึ้น

เครื่องเพื่อเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน** 

18.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูเมืองกุยหลิน ตั้งอยู

ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาหินปูนรูปรางแปลกตา

มากมายกวา 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยูระหวางสองฝากฝงแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม จนไดชื่อวาเปน

ไฮไลทของการทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ํา แมน้ํา ชื่อกุยหลิน แปลวาปาตนอบเชย เพราะ

แถบนี้มีตนอบเชยอยูมาก และจะสงกลิ่นหอมในชวงฤดูใบไมรวง จนชาวจีนยกยองใหเปน "เมืองสวรรคบน

พิภพ" 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง กุยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเชา) – รานนวดฝาเทาสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ําทะลุ ชม

โชว MIRAGE GUILIN SHOW     

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาเหยาซาน นําทานนั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุย

หลิน เขาเหยาซานเปนภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุยหลิน เปนสถานที่ทองเที่ยวมาตั้งแตสมัยราชวงศโจวและถัง 

รวมถึงยังเปนที่ตั้งของศาลเจาเหยาฮองเต จึงไดตั้งชื่อวาภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีตนนกแขกเตา

ออกดอกในฤดูใบไมรวงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทําใหเกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก จากนั้นนําทาน

เดินทางสู รานนวดฝาเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลาย

ความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

นําทานชม สวนฉวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ตั้งอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมน้ําหลีเจียง สวน

แหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแหงหนึ่งของเมืองกุยหลิน ภายในประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ําหินปูน

ธรรมชาติที่มีหินงอกหินยอยมากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขน

งอกออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น นอกจากนี้ภายในถ้ํา ทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญที่ถูก

บันทึกในกินเนสบุค ที่ไดชื่อวาเปนที่สุดในโลกและเปนหนึ่งเดียวในบรรดาถ้ํานับพันในเมืองกุยหลิน นําทาน

ชม ถ้ําทะลุ ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับ

เหมือนคริสตัลทําใหถ้ํานี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถ้ําในตัวเมืองกุยหลิน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล 

พักที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 นําทานชมโชว MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสุดอลังการที่ลําสมัยดวยเทคนิคพิเศษ พรอมไปดวย

นักแสดงมืออาชีพมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่นั่ง ที่ชื่อวา Lijiang Theatre ทานจะไดรับชมการ

แสดงสุดประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ยในภาพยนตรมนตรักชาวเรือ ที่ไดนําดนตรีมาปรุงแตงใหมใหเขากับยุค

สมัย มีเรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ บัลเลย กายกรรม และจบชุดการแสดงดวยชุด

มอเตอรไซดไตลูกโลกสุดหวาดเสียว  

 

วันที่สาม รานผลิตภัณฑยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมูบานชาวจวง – กุยหลิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหลงเซิน เมืองที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนศูนยรวม

วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชนเผาชาวเยา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกุยหลิน               

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยูในทิศตะวันออก

เฉียงใตของอําเภอหลงจี๋ แถบหมูบานเหอผิง เนื่องจากบริเวณนี้ไมมีพื้นที่ราบ ชาวบานจึงทํานาบนภูเขาใน

ลักษณะขั้นบันได โดยไลตั้งแตตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดกนหอย สวนภูเขาสูงก็ดู

เหมือนเจดีย แตละขั้นสลับซอนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ระหวางทางเดินทานจะไดชมวิถีชีวิตความเปนอยูชาว

เผาทองถิ่นของ หมูบานชาวจวง โดยปจจุบันชาวจวงจะเปดรานของขายที่ระลึก อาหารทองถิ่น เสื้อผา 

ตลอดสองขางทาง   

สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองกุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 



 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ เขางวงชาง (รวมนั่งรถกลอฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL 

TOUR : ชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทุกทานชม เขางวงชาง สัญลักษณเมืองกุยหลิน เขางวงชางตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบ

ของแมน้ําหลีเจียงและแมน้ําถาวฮัวเปนหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของกุยหลิน ที่ไดชื่อวาเขางวงชางนั้น มาจาก

รูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพื่อกินน้ําจากแมน้ําหลีเจียงที่อยูเบื้องลาง ให

ทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง และชมวิวสองฝงแมน้ําหลีเจียง 

 



จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กๆริมแมน้ําหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมีประวัติศาสตร

ยาวนานกวา 1,400 ป ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน หางออกไปประมาณ 65 กิโลเมตร เปน

เมืองทองเที่ยวที่มีทิวทัศนสวยงาม จนมีคํากลาววา “หากกุยหลินเปนเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เปนที่

สวยที่สุดในกุยหลิน” (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เขาเซียงกง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง หางจากเมืองหยางซั่ว 28 กิโลเมตร 

นําทานชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขานี้ ถาอากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เปนที่นิยม

ของนักถายภาพ  

 
จากนั้นใหอิสระทานเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแหงนี้นอกจากของซื้อของขายที่มีมากมาย

ละลานตาแลว ไฮไลทอีกอยางหนึ่งคือของอรอยหลากหลายที่มีใหเลือกเดินชิม ทั้งไกยาง ไสกรอกยาง ขนม

หวาน ไปจนถึงเครื่องดื่มนานาชนิด รวมถึงพับ บาร 2 ขางทาง ที่ยิ่งทําใหถนนฝรั่งแหงนี้ดูคึกคักเปนพิเศษ

ในยามค่ําคืน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแชเบียร 

พักที ่ XI JIE KOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 : OPTiONAL TOUR หากทานมีความประสงคตองการชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ

สอบถามกับไกดทองถิ่นได ราคาตั๋วเขาชมรวมรถรับ-สง เริ่มตนที่ 350 หยวน/ทาน (ราคาขึ้นอยูกับประเภท

ที่นั่ง) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie กํากับการแสดงโดยจางอี้โหมว ซึ่งจัดแสดงในทุกๆ ค่ําคืน 

แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแมน้ําหลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยางซั่ว สวยงามอลังการ เวลา

ในการโชวประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ พรอมแสงสีเสียงตระการตา กับนักแสดงนับพันชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 



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

                   ชอปปงถนนโบราณตงซี - ชมเจดียเงินและเจดียทอง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ลองแพแมน้ําหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝงของแมน้ําหลีเจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ

นอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวที่ว า            

กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสที่สุดในโลก 

นําทานสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหมจากโรงงาน

คุณภาพในทองถิ่นตามอัธยาศัย  

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู  กุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)  

นําทานชม ศาลาเซียวเหยา ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหลีเจียง เปนศาลาโบราณหนึ่งในสี่แหงที่มีชื่อเสียงของจีน 

สรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง มีอายุยาวนานถึง 1,000 ป 

จากนั้นใหทานอิสระชอบปงท่ี ถนนโบราณตงซี  หรือที่ชาวบานเรียกกันวา ซอยตงซี ซึ่งมีอายุ 

ประมาณ 300 กวาป ถูกสรางขึน้ในสมัยราชวงคหมิง-ชิง เปนยานที่เจริญรุงเรืองมาตั้งแตใน 

อดีตเจาของธุรกิจและเศรษฐีตางๆก็อาศัยอยูในยานนี้ โดยในปจจุบันถูกพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยว มี

รานคาขายของพ้ืนเมือง รานอาหาร และรานของที่ระลึกอยูมากมาย 

นําทานชมและถายรูปกับ เจดียเงินและเจดียทอง เพื่อเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูนี้ เจดียหนึ่ง

สรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน 

รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหนึ่งในเมืองกุย

หลิน 



 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตอาหารพื้นเมือง 

พักที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก  สนามบินกุยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง 

08.40 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง)  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

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

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***  
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2-3 ทาน 
เด็ก 

อายุไมเกิน 18 ป 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไมรวมตั๋ว 

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

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

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

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

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

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร ทานละ 250 หยวน/ทริป/ตอทาน*** 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล

จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / 

ราน 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน

และความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ใบ          

 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาวีซากรุปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสปอรตไทย และตองไปกลับพรอมกรุปเทานั้น !! 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 250 หยวน/ทริป/ตอทาน 

 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดินทางจะตองเสีย

คาใชจายในการทําวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการ

ใชบริการ) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 



เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ 

ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 



10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่

มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับ

ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการ

รักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัด

จํานวน  

4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 

กอน 

4.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณ ี

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



เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!! 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

 สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา ป 18 

 รูปถายส ีฉากหลังสีขาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถายคูกับพาสปอต) 
 

การทําวีซากรุปทองเที่ยวใชแคเพียงสําเนาพาสสปอต และรูปถายท่ีชัดเจน ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจริงมา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขา 

เมืองนั่นๆกําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมกะทันหัน 

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา  

จะไมสามารถยื่นวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต 

11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 

21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 


