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บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจยีเจีย้) 06.25 – 10.35 
CZ 605 DYG(จางเจยีเจีย้) - BKK(กรุงเทพ) 21.50-00.15+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํา้หนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

   DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจีย้) – เมืองโบราณเฟ่ิง

หวง  – ล่องเรือแม่นํา้ถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามคํา่คืน    (-/L/D)                                            
03.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้คาํแนะนาํเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นาํอาหารสด จาํพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

06.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ 606 ** บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 

10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ 

เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่ีข้ึนอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ!!!สุกีเ้ห็ด 
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นาํท่านชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง มีโบราณสถานและโบราณวตัถุ ทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่า ท่ีตกทอดมาจาก 

ราชวงศห์มิงและชิง มี ถนนท่ีปูดว้ยหินสีเขียว 20 กวา่สาย มีกาํแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิงหวงกู่ เฉิง” ซ่ึงสร้างข้ึนใน

สมยัราชวงศชิ์ง จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุม เหมือนสะพานขา้มคลอง 

ในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหน่ึงของเฟ่ิงหวง คือ บา้นท่ียกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมนํ้าท่ีใสสะอาดจนเห็นกน้บึง เป็น

ทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ นาํท่าน น่ังเรือแจว ชมบา้นริมนํ้าและ 

ชมเจดียว์า่งหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามคํ่าคืน 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า               บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  FENGHUANG GUOBIN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า   

         DAY 2 
เมืองเฟ่ิงหวง – เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจ่ือซาน (ขึน้-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขา

ฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดบัหน่ึงใต้หล้า                                                          (B/L/D)     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!อาหารสมุนไพร  

FENGHUAUANG ANCIENT TOWN  
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นาํท่านสู่ เมืองจางเจียเจีย้  จางเจียเจ้ีย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือดว้ยทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเองแหล่งท่องเท่ียวสําคญัใน เมืองจางเจียเจ้ียเป็นพื้นท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึงนบัเป็น

ออกชิเจนทางธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีอยูห่่างไกลท่ีนอ้ยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจ้ียผูซ่ึ้งรัก

ในธรรมชาติไดด้าํเนินนโยบายอนุรักษธ์รรมชาติอยา่งมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจ้ียจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิ

ของโลกท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผา่ เช่น ชนเผา่ถู่เจีย ชนเผา่ไป๋ และชนเผา่เหมียว สภาพภูมิศาสตร์

ท่ีมีเอกลกัษณ์ทาํให้วฒันธรรมของชนเผา่ต่างๆไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดี นาํท่านเดินทางข้ึน เขาเทียนจ่ือซาน 

หรือ เขาจกรัพรรดิ์ (ข้ึนลงลิฟทแ์กว้หรือกระเชา้ ดูตามความเหมาะสมหนา้งาน) ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานเอ๋ียนเจียเจ้ีย  

ดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลงแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกบัชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ท่ีสุดแสนประทบัใจมิรู้ลืม 

ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงสุดวดัไดถึ้ง 1,250 เมตรทั้งทางดา้นทิศ ตะวนัออก ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของ

เขาเทียนจ่ือซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอนัสูงชันลาํห้วยลึก และป่าหิน หินยกัษ์ในรูปลกัษณะต่าง ๆ ยืน

ตระหง่านคํ้าฟ้าเสมือนหน่ึงร้ีพลมากมายกาํลงัเคล่ือนทพัใกลเ้ขา้มาอย่าง รวดเร็ว นาํท่านชม เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว 

 ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงัอวตารและอีก(สะพานอันดับหน่ึงใต้หล้า)

หลายเร่ืองไดน้าํมาเป็นฉากในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั ทิวทศัน์ อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากท่ีจะ

หาคาํบรรยายมาพรรณนาไดแ้ลว้  

 
 

 

 

 

 

เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชวน์างจ้ิงจอกขาว หากท่านไดม้าเยอืนจางเจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึ่งการแสดงที่

ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถงึเรื่องราวอนัสุดซึ้งของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนที่สรา้งโดยผู้กํากบัชื่อดงัของจนี คอื 

จางอี้โหมว ที่ไดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงได้อย่างยิง่ใหญ่อลงัการ ซึง่เป็นโชวก์ลางแจ้งที่มฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเห

มนิซานพรอ้มนกัแสดงคุณภาพกว่า 600 คน หรือโชวเ์สน่หาเซียงซี โชวเ์สน่ห์ตะวนัตก ซึง่เป็นโชวท์ีส่วยงามและยิง่ใหญ่

ของเมอืงจางเจยีเจีย้ เนื้อหาของโชวเ์กี่ยวกบัประเพณีและวฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผ่าซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของชาวจางเจยีเจีย้ในมณฑลหหูนาน 

TIANZI SHAN   
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

พกัที ่ VIENNA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า   

 DAY 3
จิตรกรรมภาพวาดทราย– ร้านยา – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาว

ทีสุ่ดในโลก                    (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ จวินเซิงวาเยีย้น สถานท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ ท่ีเรียกกนัวา่  

จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ท่ีใช้วสัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หินฯลฯมาจดัแต่งเป็นภาพ ทิวทศัน์ 

จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมาลว้นไดรั้บรางวลัและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก  

จากนั้นนาํท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ท่ีศูนยส์มุนไพรจีน นาํท่านสู่   อิสระช้อปป้ิง เลือกซ้ือถนนคนเดินซีปู้เจีย

สินคา้ฝากคนท่ีท่านรัก เป็นถนนคนเดินท่ีพึ่งสร้างใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีน่ีให้เป็น

สถานท่ีช๊อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจ้ียและเป็นสถานท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นในพื้นท่ีให้มีงานทาํกนั 

นอกเหนือจะเป็นถนนท่ีมีร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมืองของท่ีน่ีแลว้ยงัมีอีกสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงซ่ึงน่าสนใจอยากให้

ไปชมกนั นัน่ก็คือ พิพิธพณัฑภ์าพวาดทรายก่ีเป็นภาพวาดแฮนเมทช่ือดงัของท่ีน่ี 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายตามความเช่ือของคน 

ชาวจีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจาํพวก "แหวน" และ "กาํไล" 

หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอาํนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงัช่วยสร้าง

สมดุลใหเ้กิดข้ึนไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย  
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นาํท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajieเข้า

ชมในเวลา16.20-17.30) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมืองจางเจียเจ้ีย) เหนือแคนยอนท่ีมีความสูงเหนือพื้นดิน 

กวา่ 980 ฟุต และมีความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบช่ือดงัจากประเทศอิสราเอล 

ซ่ึงสะพานแกว้แห่งน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นทางเช่ือมสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่ง

บนัจ๊ีจั้มและซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!อาหารถูเจีย 

 

DAY 4 
เมืองจางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน (ขึน้กระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก 

 – ประตูสวรรค์  – ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจีย้)                   (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึน้ด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจางเจียเจ้ีย ห่างจาก

ตวัเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นช่ือถํ้าตั้งช่ือมาแต่สมยัสามก๊กภายหลงัใชเ้รียกเป็นช่ือภูเขา ดว้ยในปี

ZHANGJIAJIE GRANG CANYON 
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ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแต่เป็นท่ีวดัฝีมือของ

นกับินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งน้ีเทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจาก

ระดบันํ้าทะเลมีพื้นท่ี 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายงัเป็นพื้นท่ีป่าดิบท่ีสมบูรณ์อยา่งท่ีสุดตน้ไมใ้หญ่ แต่ละตน้

มีอายุนบัร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเท่ียวเทียนเหมินซานไดใ้ช้เงินลงทุนประมาณ 550 ลา้น

หยวน  

นาํท่านข้ึน พฒันาพื้นท่ีบางส่วนให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความยาว 7.5 กิโลเมตรข้ึนสู่กระเช้ากอนโดล่า

จุดสูงสุด “เซ่ียจา้น” ชม ความงามของภูผานบัร้อยนบัพนัยอด นาํท่านชม (ถ้าระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

หิมะหรือฝนตกจะมีการปิด จะเปลีย่นเป็นสวนถํา้มังกรเหลืองแทน แต่ไม่รวมตั๋วเข้าถํา้มังกรเหลือง)                                                                                                                                                                                                                                                              

ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดั

จากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขา

เทียนเหมินซาน จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อดว้ย บันไดเล่ือนทีย่าวทีสุ่ดในโลก ระยะทางกวา่ 5 กม. ลงสู่  ถํา้เทยีนเห

(ถ้าหิมะตกหนักจะมีการปิด จะเปลีย่นเป็นสวนถํา้มังกรเหลืองแทน แต่ไม่รวมมินต้ง หรือเรียกว่า ถํา้ประตูสวรรค์

ตั๋วเข้าถํา้มังกรเหลือง) ถึงทางข้ึนจุดธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพสวรรค ์จากนั้น ลงสู่ดา้นล่างภูเขา  น่ังรถของอุทยาน 

 
 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

นาํท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑ์ 

เคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพต่างๆท่ีผลิตจากยางพารา 

คํ่า       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!อาหารทะเล+ไวน์แดง1ขวด/โตะ๊ 

TIANMEN SHAN  
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 เหมาะสมแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย 

21.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ 

605 ** ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 

DAY 5 
     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                                                            (-/-/-)                         

00.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวามคม 2562 
17 - 21 ธนัวาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 18,989 21,989 21,989 3,000 7,900 
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วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
03 - 07 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

05 - 09 มกราคม 63 12,989 15,989 15,989 3,000 7,900 

07 – 11 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

13 – 17 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2562 
14 – 18 กมุภาพนัธ ์63 14,989 17,989 17,989 3,000 7,900 

28 ก.พ. -03 ม.ีค. 63 13,989 16,989 16,989 3,000 7,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2562 
31 ม.ีค. – 04 เม.ย.63 14,989 17,989 17,989 3,000 7,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุํา่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 
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และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่าน

ทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่  

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผู้ถอืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัทําการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 
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- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ทําใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการทาํ วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ทาํการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซี่าด่วน 

2 วนั ทาํการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซี่าใกล้
บา้นท่าน 

- สาํหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา

ใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่

ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 
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 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 
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 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

 

• สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

การทาํวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวนัน่ใช้แค่เพียงสาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน                           

เหน็ทัง้ 2 ด้าน  ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 
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หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนัน่ๆ กําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอื่นๆเพิม่เตมิกะทนัหนั 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

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

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


