
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุยหลิน 

10.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเตอร U สายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจาหนาเพ่ือดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

13.10 น. นําทุกทานเหินฟาสู เมืองกุยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืม ระหวางการเดินทาง)  

**เครื่องบินจะแวะพักที่เมืองหนานหนิง เพื่อนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง หลังจากนั้น

กลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางตอสูเมืองกุยหลิน** 

NIDN192703



 

 

18.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลนิเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจนี (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูเมืองกุยหลิน 

ต้ังอยูในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตของประเทศจีน มีภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาหินปูน

รูปรางแปลกตามากมายกวา 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยูระหวางสองฝากฝงแมนํ้าหลีเจียงที่

สวยงาม จนไดช่ือวาเปนไฮไลทของการทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ทั้งทวิเขา ถ้ํา แมนํ้า ช่ือกุยหลิน 

แปลวาปาตนอบเชย เพราะแถบน้ีมีตนอบเชยอยูมาก และจะสงกลิ่นหอมในชวงฤดูใบไมรวง จนชาว

จีนยกยองใหเปน "เมืองสวรรคบนพิภพ" 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง กุยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเชา) – รานหยก – สวนฉวนซาน – ถํ้าทะลุ 

                   ชมโชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ภูเขาเหยาซาน นําทานน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาเพ่ือชมทัศนียภาพที่สวยงามของ

เมืองกุยหลิน เขาเหยาซานเปนภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุยหลิน เปนสถานที่ทองเที่ยวมาต้ังแตสมัย

ราชวงศโจวและถัง รวมถึงยังเปนที่ต้ังของศาลเจาเหยาฮองเต จึงไดต้ังช่ือวาภูเขาเหยาซาน บริเวณ

โดยรอบจะมีตนนกแขกเตาออกดอกในฤดูใบไมรวงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว ทําใหเกิด

ทัศนียภาพสวยงามย่ิงนัก นําทานชม รานหยก  ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปน

ของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก     

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

นําทานชม สวนฉวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ต้ังอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมนํ้าหลี



 

 

เจียง สวนแหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวทีข่ึ้นช่ืออีกแหงหน่ึงของเมืองกุยหลนิ ภายในประกอบดวยภูเขา

ขนาดเล็ก ถ้ําหินปูนธรรมชาติที่มีหินงอกหินยอยมากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหินทีห่า

ดูยาก รวมทั้งหินที่มขีนงอกออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น นอกจากน้ีภายในถ้ํา ทานจะได

พบกับหินซอนขนาดใหญที่ถกูบันทึกในกินเนสบุค ที่ไดช่ือวาเปนที่สุดในโลกและเปนหน่ึงเดียวใน

บรรดาถ้ํานับพันในเมืองกุยหลิน นําทานชม ถํ้าทะลุ ซึ่งต้ังอยูบริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร 

ภายในมีหินงอกหินยอย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถ้ําน้ีความแปลกตาและสวยงาม มี

ขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถ้าํในตัวเมืองกุยหลิน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนพูิเศษ!! เผือกครสิตัล 

พักที่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 นําทานชม โชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหวางบัลเลยกับกายกรรม

เขาดวยกัน ผานการเคี่ยวกรําและฝกฝนรูปแบบการแสดงโชวนับสิบป ประทับใจกับการแสดงที่บอก

เลาเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัวตางๆ เชน ผีเสื้อ นกยูง และเรื่องราว 

 

วันที่สาม เขางวงชาง (รวมนั่งรถกลอฟ) – รานบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว 

                   ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทุกทานชม เขางวงชาง สัญลักษณเมืองกุยหลิน เขางวงชางต้ังอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณจุด

บรรจบของแมนํ้าหลีเจียงและแมนํ้าถาวฮัวเปนหน่ึงในภูเขาที่ขึ้นช่ือของกุยหลิน ที่ไดช่ือวาเขา

งวงชางน้ัน มาจากรูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่กําลังโนมลงเพ่ือกินนํ้าจากแมนํ้า

หลีเจียงที่อยูเบ้ืองลาง ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง และชมวิวสองฝงแมนํ้าหลเีจียง 

 



 

 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทาเพือ่สุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไมซ้ําใคร พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล

ไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน   

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหยางซ่ัว เมืองเล็กๆริมแมนํ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศนสวยงามและมี

ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,400 ป ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน หางออกไป

ประมาณ 65 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวที่มีทิวทัศนสวยงาม จนมีคํากลาววา “หากกุยหลินเปน

เมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เปนที่สวยที่สุดในกุยหลิน” (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 

นาที)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู  เขาเซียงกง  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแมนํ้าหลีเจียง หางจากเมืองหยางซั่ว 28 

กิโลเมตร นําทานชมวิวแมนํ้าหลีเจียงจากบนเขาน้ี ถาอากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่

สวยงาม เปนที่นิยมของนักถายภาพ  

 
จากน้ันใหอิสระทานเที่ยวชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแหงน้ีนอกจากของซื้อของขายที่มี

มากมายละลานตาแลว ไฮไลทอีกอยางหน่ึงคือของอรอยหลากหลายที่มใีหเลือกเดินชิม ทั้งไกยาง ไส

กรอกยาง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื่องด่ืมนานาชนิด รวมถึงพับ บาร 2 ขางทาง ที่ย่ิงทําใหถนนฝรั่ง

แหงน้ีดูคึกคักเปนพิเศษในยามค่ําคืน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแชเบียร 

พักที่ XI JIE KOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 : OPTIONAL TOUR หากทานมีความประสงคตองการชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE 

สามารถสอบถามกับไกดทองถิ่นได ราคาต๋ัวเขาชมรวมรถรับ-สง เริ่มตนที ่350 หยวน/ทาน (ราคา

ขึ้นอยูกับประเภทที่น่ัง) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie กํากับการแสดงโดยจางอ้ีโหมว ซึ่งจัด

แสดงในทุกๆ ค่ําคืน แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแมนํ้าหลีเจียง และ ขุนเขาที่เมืองหยาง

ซั่ว สวยงามอลงัการ เวลาในการโชวประมาณหน่ึงช่ัวโมงเศษ พรอมแสงสีเสียงตระการตา กับ

นักแสดงนับพันชีวิต  



 

 

วันที่สี่ ลองแพแมน้ําหลีเจียง(ครึ่งสาย) – รานผลิตภัณฑยางพารา – กุยหลิน – ชมเจดียเงินและเจดีย

ทอง - ชอปปงถนนคนเดิน และตลาดใตดิน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ลองแพแมน้ําหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝงของแมนํ้าหลีเจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตาม

ขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผานชมใหทานพิสูจนดัง

คํากลาวที่วา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มแีมนํ้าสวยใสทีสุ่ดในโลก 

จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือ

สุขภาพชนิดตางๆ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู  เมืองกุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  

นําทานชมและถายรูปกับ เจดียเงินและเจดียทอง เพ่ือเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูน้ี เจดียหน่ึง

สรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองที่ใหญที่สดุในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน 

รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามย่ิงนัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหน่ึงในเมือง

กุยหลิน  

จากน้ันนําทานอิสระชอบปงที่ ถนนคนเดินเจ้ิงหยาง และตลาดใตดิน อิสระชอบปงตามอัธยาศัย ให

ทานไดเลือกซือ้เลือกชมสินคาตางๆ หลากหลายชนิด อทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปาแฟช่ัน ของที่

ระลึกที่ตลอดจนสินคาพ้ืนเมืองกุยหลิน ยาแกเจ็บคอ ผลไมตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปน

ตน   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตอาหารพื้นเมือง 

พักที่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรอืเทียบเทา 

 



 

 

 

 

 

 
 

วันที่หา สนามบินกุยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง 

08.40 น. นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

CZ6099 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

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

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา * 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูกับความเหมาะสม และ

คํานงึถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่องเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจาํหนายในวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แต

ถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซือ้ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 



 

 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ ***   

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 2-3 ทาน 

เด็ก 

อายุไมเกิน20ป 

มีเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคา 

ไมรวม 

ต๋ัว 

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 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

19 – 23 มิถุนายน 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 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900 

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

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

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

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

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ มัคคเุทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร 

ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของ

รานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผล

กับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ

ชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ



 

 

ประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน

จํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ใบ          
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

 คาวีซากรุปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไทย และตองไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน !! 

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน 
 คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดินทางจะตองเสีย
คาใชจายในการทําวีซาเด่ียว ทานละ 1,800 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คาโทรศัพททางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชาํระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ

การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 

วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว

และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยาง



 

 

หน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่อง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ

ชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 

วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว

และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 

2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวี

ซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะ

ชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  

ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของ

ดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง

เครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่น

ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมี

การจํากัดจํานวน  

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

คนละ 2 กอน 



 

 

4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!! 

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

• สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

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

 

การทําวีซากรุปทองเทีย่วใชแคเพียงสาํเนาพาสสปอต และรปูถายที่ชดัเจน  

ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขา                  

                เมืองน่ันๆกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน 

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได 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.ศรลีงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.

แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 

 

 

 

 

 

 

 


