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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ-สนามบนิกุย้หลนิเหลี�ยงเจยีง - เมอืงกุย้หลนิ  

 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ั�น 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร ์U สาย

การบนิไชน่าเซาทเ์ทริ์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ซึ�งจะมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบริการ
ชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั�งเช็คอนิรับบัตรที�นั�งบนเครื�องบนิ 

13.00น. บนิลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจยีเจี�ย โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines)
เที�ยวบนิที�CZ6100  
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หมายเหตุ: เที�ยวบนิที� CZ6100 จะตอ้งทําการแวะพักที�เมอืงหนานหนงิ (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 1  
ชั�วโมง) นําทกุทา่นผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง หลังจากนั�นนําทุกท่านขึ�นเครื�องเพื�อเดนิทาง

ตอ่ไปยังเมอืงกุย้หลนิ 
 
 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกุย้หลนิเหลี�ยงเจยีงเมืองกุย้หลนิ ประเทศจีน (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั�วโมง) หลังจากผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู่

เมอืงกุย้หลนิ (Guilin)ตั �งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจีน มีภูมปิระเทศที�เต็มไปดว้ย
ภเูขาหนิปูนรูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที�อยู่ระหว่างสองฝากฝั�งแม่นํ �าหลี
เจยีงที�สวยงาม จนไดช้ื�อวา่เป็นไฮไลทข์องการท่องเที�ยวในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ั�งทวิเขา ถํ �า แม่นํ�า ชื�อกุย้
หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี�มตีน้อบเชยอยู่มาก และจะส่งกลิ�นหอมในช่วงฤดูใบไมร้่วง จนชาวจีนยก
ย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (1) 
 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เมอืงกุย้หลนิ - สวนชวนซาน - ถํ �าทะล ุ- รา้นหยก - นํ�าตกกูตงุ - ชมโชวM์irage Guilin Show 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
 นําทกุทา่นเดนิทางสู่ สวนชวนซาน (Chuanshan Hill Park)เป็นสวนจีนโบราณที�ตั �งอยู่ในเมืองกุย้หลนิฝั�ง

ตะวันออกของแม่นํ�าหลเีจยีง สวนแห่งนี�เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ข ึ�นชื�ออกีแห่งหนึ�งของเมอืงกุย้หลนิ ภายใน
ประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถํ �าหนิปนูธรรมชาตทิี�มีหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้นิ 
และดอกไมห้นิที�หาดยูากรวมทั�งหนิที�มขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเห็น นอกจากนี�ภายในถํ �า
ทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญ่ที�ถูกบนัทกึในกนิเนสบุ๊ค ที�ไดช้ื�อวา่เป็นที�สุดในโลกและเป็นหนึ�ง
เดยีวในบรรดาถํ�านบัพนัในเมอืงกุย้หลนินําทา่นชม ถํ �าทะล ุ(Reed Flute Cave Or Ludi Yan) ซึ�งตั �งอยู่
บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึ�งมแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตลัทําให้
ถํ �านี�ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นลําดบั 3ของถํ�าในตัวเมืองกุย้หลนิ  
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop)เครื�องประดับที�นยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื�อของคนชาวจนี

ซึ�งมมีาตั�งแตส่มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื�อเกี�ยวกับการใส่เครื�องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็
จะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมีอํานาจ ชว่ยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรือง อกีทั �งยังช่วยสรา้งสมดุลให ้
เกดิข ึ�นไดทั้�งรา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร้า่งกายแข็งแรงอีกดว้ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่
นํ�าตกกูต่ง (Gudong Waterfall)ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองโบราณตา้ซูในเขตหลงิฉวน ห่างจากเมืองกุย้
หลนิประมาณ 25 กโิลเมตร โดยนํ�าตกกูต่งมรีะดับชั�นย่อย 13 ชั �น มนํี�าตลอดปีไม่เคยแหง้ และอกีทั �งยังมนํี�าที�ใส
สะอาดสดุๆ ภายในบรเิวณโดยรอบของนํ�าตกมีบรรยากาศที�ร่มรื�น เหมาะสําหรับการออกกําลังกาย การพักผ่อน
หย่อนใจ เพราะเนื�องจากที�นํ�าตกกู่ตงเต็มไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ่ มีระดับออกซเิจนสงูเป็นผลดตีอ่สขุภาพปอดและ
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ระบบหายใจ นําทา่นชม โชว ์Mirage Guilin Showการแสดงสุดอลังการที�ลําสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไป
ดว้ยนักแสดงมืออาชพีมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที�นั�ง ที�ชื�อว่า Lijiang Theatre ท่านจะไดร้บัชมการ
แสดงสุดประทบัใจกบัเพลงหลวิซานเจี�ยในภาพยนตรม์นตร์กัชาวเรอื ที�ไดน้ําดนตรมีาปรุงแต่งใหม่ให้
เขา้กบัยุคสมยั มเีรื�องราวของประเพณีและวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ บลัเล่ย ์กายกรรม และจบชุดการ
แสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซดไ์ตลู่กโลกสดุหวาดเสยีว 
 

ในกรณีที�ไม่สามารถชมโชว ์Mirage Guilin Show อนัเนื�องมาจากโชวปิ์ดปรบัปรุง หรอือื�นๆ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัโปรแกรม นําทุกท่าน “ชมโชวD์ream Like Lijiang 

Show”การแสดงที�ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กับกายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคี�ยวกรําและฝึกฝนรูปแบบการ
แสดงโชวน์ับสบิปี ประทับใจกับการแสดงที�บอกเล่าเรื�องราวและการเลียนแบบพฤตกิรรมสัตวต์่างๆ เช่น ผีเสื�อ 
นกยูง และเรื�องราว 

 

 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู เผอืกครสิตลั (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม เขางวงชา้ง(ราคาทวัรน์ี�รวมน ั�งรถกอลฟ์)- สวนซโีจว (ชมการแสดงดอกทวิลปิ)-รา้นบวัหมิะ-เมอืงห
ยางซ ั�ว- เขาเซยีงกง - ชอ้ปปิ� งถนนฝร ั�งเมอืงหยางซวั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

นําทุกท่านไปยังเขางวงชา้ง (Elephant Trunk Hill)ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิตั �งอยู่ใจ
กลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่นํ�าหลีเจียงและแม่นํ�าถาวฮัวเป็นหนึ�งในภูเขาที�ขึ�นชื�อของกุย้หลนิที�
ไดช้ื�อวา่เขางวงชา้งน ั�นมาจากรปูรา่งของภูเขาหนิที�คลา้ยกบังวงของชา้งที�กําลงัโน้มลงเพื�อกินนํ�า
จากแม่นํ�าหลเีจยีงที �อยู่เบื�องล่าง นําท่านนั�งรถกอลฟ์เพื�อไปยังจุดชมววิเขางวงชา้ง นําทุกท่านเก็บภาพ
ความประทับใจกับเขางวงชา้ง และเที�ยวชมววิแม่นํ�าหลเีจยีง 
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นอกจากนี�บรเิวณใกลเ้คยีงกันนั�นในช่วงเดอืนมกราคม-มนีาคม ของทกุปีที� “สวนซโีจว (Zizhou Park) จะ
มกีารจัดแสดงดอกทวิลปิมากกวา่ 50 ชนดิ โดยเฉพาะดอกทวิลปิสดํีาที�ไดร้ับการขนานามว่าเป็นพันธุท์ี�หายาก 
และความสวยงามของดอกทวิลปิชนดินี�ทําใหไ้ดรั้บฉายาวา่ “ราชนิีแห่งราตรี” ซึ�งใน 1 ปีจะมีการจัดแสดงครั �ง
เดยีวเทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพอากาศ 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณจากนั �นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงหยางซ ั�ว 
(Yangshou)เมืองเล็กๆรมิแม่นํ�าหลเีจยีงที�มีทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตั �งอยู่
ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 65 กโิลเมตร เป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีทวิทัศน์
สวยงาม จนมคีํากล่าวว่า “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงที�สวยที�สุดในจนี หยางซ ั�วก็เป็นที�สวยที�สดุในกุย้หลนิ” 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
นําท่านเดนิทางสู่ เขาเซยีงกง (Xiang Gong Shan) ตั �งอยู่ทางทศิตะวันตกของแม่นํ�าหลีเจยีง ห่างจาก
เมืองหยางซั�ว 28 กโิลเมตร นําท่านไปยังจุดชมววิแม่นํ�าหลีเจยีงแบบ 360 องศา จากบนเขานี� หากในวนัที�
ทอ้งฟ้า หรอือากาศแจ่มใสทกุท่านจะสามารถเห็นทะเลหมอกที�สวยงามจงึทําใหท้ี�แห่งนี�เป็นที�นิยมของ
นักทอ่งเที�ยว และคนที�รักการถา่ยภาพ 
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จากนั�นใหอ้สิระทา่นเที�ยวชม ถนนฝร ั�งเมอืงหยางซวั (Yangshuo West Street) ถนนแห่งนี�นอกจากของ
ซื�อของขายที�มมีากมายละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอย่างหนึ�งคอืของอร่อยหลากหลายที�มใีหเ้ลือกเดนิชมิ 
ท ั�งไก่ยา่ง ไสก้รอกยา่ง ขนมหวาน ไปจนถงึเครื�องดื�มนานาชนดิ รวมถงึพบั บาร์ 2 ขา้งทางที�ยิ�งทําให ้
ถนนฝรั�งแหง่นี�ดคูกึคักเป็นพเิศษในยามคํ�าคนื  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู ปลาแช่เบยีร ์(7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Xi Jie Kou Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สี� ลอ่งแพแม่นํ �าหลเีจยีง(ครึ�งสาย) -เมอืงกุย้หลนิ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา- เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง - 
ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิ หรอืตลาดใตด้นิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
 นําทา่น ลอ่งแพแม่นํ�าหลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝั�งของแม่นํ�าหลเีจียงที�สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญ่

นอ้ยนับพันที�มีรูปร่างตา่งกันตามจินตนาการต่างๆของผูผ้่านชมใหท้่านได้พ ิสูจน์ดงัคํากล่าวที�ว่า กุ ้ย
หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที�แปลกและสวยงาม มแีม่นํ�าสวยใสที�สดุในโลก 

 

 
 
 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงกุย้หลนิ (Guilin)ตั �งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจีน มีภูมิ

ประเทศที�เต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนรูปร่างแปลกตามากมายกวา่ 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที�อยู่ระหว่างสอง
ฝากฝั�งแม่นํ�าหลเีจยีงที�สวยงาม จนไดช้ื�อวา่เป็นไฮไลทข์องการทอ่งเที�ยวในเสน้ทางกุย้หลนิ ท ั�งทวิเขา 
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ถํ�า แม่นํ�า ชื�อกุย้หลนิ แปลวา่ป่าตน้อบเชย เพราะแถบนี�มีตน้อบเชยอยู่มาก และจะสง่กลิ�นหอมในช่วงฤดูใบไม ้
ร่วง จนชาวจนียกย่องใหเ้ป็น "เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสขุภาพตา่งๆที�ผลติจากยางพารานําทา่นชมและเก็บภาพความประทับใจกับ เจดยีเ์งนิ
และเจดยีท์อง (Moon and Sun Pagoda)เพื�อเป็นสริมิงคล เจดีย์รมิทะเลสาบคู่นี� เจดยีห์นึ�งสรา้งดว้ย
ทองเหลือง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงที�ใหญ่ที�สุดในโลก ส่วนอกีเจดยี์สรา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ 
ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศนส์วยงามยิ�งนัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิที�สวยงามอกีแหง่หนึ�งในเมอืงกุย้หลนิ  

 

 
  

จากนั�นนําทา่นอสิระชอ้บปิ�งที� ถนนคนเดนิเจิ�งหยาง และตลาดใตด้นิอสิระชอ้บปิ�งตามอัธยาศัย ใหท่้านได ้
เลอืกซื�อเลอืกชมสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ อทเิช่น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั�น ของที�ระลกึที�ตลอดจน
สนิคา้พื�นเมอืงกุย้หลนิ ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมต้า่งๆ อาท ิลูกพลับอบแหง้ สม้จี�ด เป็นตน้   

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนู หมูสามช ั�นอบเผอืก (10) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Guilin Zhong Shui International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�หา้  สนามบนิกุย้หลนิเหลี�ยงเจยีง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
08.40 น. บนิลัดฟ้าสู่  สนามบินสุวรรณภูมิโดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร ์นแอร์ไลน์ (China Southern 

Airlines) เที�ยวบนิที� CZ6099 
 
หมายเหตุ: เที�ยวบนิที� CZ6099จะตอ้งทําการแวะพักที�เมืองหนานหนิง (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 
1 ชั�วโมง)หลังจากนั�นนําทกุท่านขึ�นเครื�องเพื�อเดนิทางต่อไปยังสนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

 
12.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งก่อนทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาไมร่วม
ต ั�วเครื�องบนิ 

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� ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 

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

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื�นเมืองในนามของรา้นรัฐบาล ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนชี�แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ�น และถา้
หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 700หยวน/ทา่น/รา้น 

 โรงแรมที�พักอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบั

ราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ                ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.              ค่ารถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซัก   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อน
การใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื�นวซี่ากรุ๊ปท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั �งแรก) 

(สําหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั �น) 
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คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซี่า

หนา้ด่าน หรอืวซ่ีากรุ๊ป) 

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

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครั�ง กรณีที�คณะเต็ม มีควิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการ

จองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมีที�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั�งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั�ง กรณีที�อยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ที�ทําให ้

ทางบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั �น ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิ

คา่บรกิารต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
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2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 

** ทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

**เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั�น จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั�งส ิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนื

เงนิท ั�งหมดใหก้บัท่านทกุกรณี** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือค่าบริการทั �งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�

กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวซี่า แต่หากทาง

นักทอ่งเที�ยวหรือเอเย่นตท์กุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิท

กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณทีี�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมด 

โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�

รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ทา่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านั�น กรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด 

เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. การยื�นขอวซี่าท่องเที�ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้า

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. เท่าน ั�น (รูปถา่ย

จากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไม่

ตํ�ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถ่ายมาแลว้

ไม่เกนิ 3 เดอืน  

3. แจง้ระบุรายละเอยีดประเทศที�เคยเดนิทางภายใน 3 ปีที�ผา่นมา 
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3.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดาจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออก

โดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ของบดิา และ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาจําเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ), 

สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาจําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ), 

สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายตํุ�ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซี่าที�ไดก้ล่าวมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�นจาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี�ดลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** เอกสารที�ใชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั�นเป็น
ผูก้ําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหนั ** 
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เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ท ี�ทา่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธ ิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ

ทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั�งประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วน

นี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั�งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื

เดนิทาง เลขที�วซ่ีา และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ 

และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�ว

เครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั �น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�

เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม

ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อช ิ�น และ

รวมกันทกุชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณี

ที�เกดิเหตุการณ์นี�ข ึ�น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
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