
 
 

DYG07 WINTER LEGEND ZHANGJIAJIEอวตาร  

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 



 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
CZ 606 BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจีย้) 06.25 – 10.35 

CZ 605 DYG(จางเจียเจีย้) - BKK(กรุงเทพ) 21.50-00.15+1 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

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

หวง  – ล่องเรือแม่น า้ถัวเจียง  – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค า่คืน    (-/L/D)                                            
03.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควร

ทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

06.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

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

10.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองที่ขึ้นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถูเจีย 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!!!สุกีเ้ห็ด 



น าท่านชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง มีโบราณสถานและโบราณวตัถุ ทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่า ที่ตกทอดมา

จากราชวงศห์มิงและชิง มี ถนนที่ปูดว้ยหินสีเขียว 20 กวา่สาย มีก าแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิงหวงกู่ เฉิง” ซ่ึงสร้างขึ้น

ในสมยัราชวงศชิ์ง จากนั้นชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไมโ้บราณที่มีหลงัคาคลุม เหมือนสะพาน

ขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหน่ึงของเฟ่ิงหวง คือ บา้นที่ยกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมน ้ าที่ใสสะอาดจนเห็นกน้

บึง เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืนชอบ ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ น าท่าน นัง่เรือแจว ชม

บา้นริมน ้ าและชมเจดียว์า่งหมิง ชมววิแสงสี 

เมืองโบราณยามค ่าคืน 

ค า่               บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พักที่  FENGHUANG GUOBIN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

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

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

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารสมุนไพร  



น าท่านสู่ เมืองจางเจียเจี้ย  จางเจียเจ้ีย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สุดของจีนซ่ึงลือช่ือด้วย

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวส าคญัใน เมืองจางเจียเจ้ียเป็นพื้นที่ป่าไมถึ้ง 98% 

ซ่ึงนบัเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นเมืองที่อยูห่่างไกลที่นอ้ยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจีย

เจ้ียผูซ่ึ้งรักในธรรมชาติได้ด าเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจ้ียจึงประดุจดั่ง

ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกที่แห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว 

สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ท าให้วฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดี น าท่านเดินทางขึ้น 

เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจกัรพรรด์ิ (ขึ้นลงลิฟทแ์กว้หรือกระเชา้ ดูตามความเหมาะสมหนา้งาน) 

ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานเอ๋ียนเจียเจ้ีย ดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลงแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกบัชมทิวทศัน์อนั

สวยงาม ที่สุดแสนประทบัใจมิรู้ลืม ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงสุดวดัไดถึ้ง 1,250 เมตรทั้งทางดา้นทิศ 

ตะวนัออก ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของเขาเทียนจ่ือซานนั้นเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนัล าห้วยลึก และป่าหิน 

หินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านค ้าฟ้าเสมือนหน่ึงร้ีพลมากมายก าลงัเคล่ือนทพัใกลเ้ขา้มาอยา่ง รวดเร็ว 

น าท่านชม เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว (สะพานอนัดบัหน่ึงใต้หล้า) ซ่ึงมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอ้ม

ดว้ยหมู่ ขนุเขา ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงัอวตารและอีกหลายเร่ืองไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน

กบั ทิวทศัน์ อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากที่จะหาค าบรรยายมาพรรณนาไดแ้ลว้  

            
 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชวน์างจ้ิงจอกขาว หากท่านไดม้าเยอืนจางเจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึ่งการแสดงที่

ท่านไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรื่องราวอนัสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มเกบ็ฟืนที่สร้างโดยผูก้ ากบัชื่อดงัของจนี คอื 

จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่อลงัการ ซึ่งเป็นโชวก์ลางแจ้งที่มฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเห

มนิซานพรอ้มนกัแสดงคุณภาพกวา่ 600 คน  
 

TIANZI SHAN   



พักที่ TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
จิตรกรรมภาพวาดทราย – ร้านยา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! ... ZHANGJIAJIE ICE 

AND SNOW WORLD – ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดใน

โลก - พเิศษ!! ชมโชว์เสน่หาเซียงซี โชว์เสน่ห์ตะวนัตก                              (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ จวินเซิงวาเย้ียน สถานที่จดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ ที่เรียก

กันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม้ หินฯลฯมาจดัแต่งเป็นภาพ 

ทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรคข์ึ้นมาลว้นไดรั้บรางวลัและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นที่เล่ืองลือไปทัว่โลก  

เปิดประสบการณ์ใหม่สดุฟินส ์... ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD  

ICE AND SNOW  มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในถูกปกคลุมไปดว้ย น ้ าแข็งและหิมะ นอกจากน้ีมีกิจกรรม

หลากหลาย อาทิ สกีและสโนวบอร์ด การเล่นหิมะ สเก็ต  BUMPER CAR และอ่ืนๆอีกมากมาย พิเศษสุดๆ!! 

พลาดไม่ไดก้บัชมการแสดง FANTASTIC SNOW WORLD นักท่องเที่ยวสามารถมาสมัผสับรรยากาศที่ปกคลุม

ไปดว้ยหิมะและน ้ าแข็ง ไดต้ลอดทั้งปี (รวมค่าเขา้ รวมตัว๋เที่ยวสะพานหิมะ+สไลด์+BUMPER CAR+ชมโชว ์

FROZEN และอ่ืนๆ รวม 6 ที่ ไม่รวมค่าเช่าเส้ือกนัหนาว 40 หยวน) **ไม่รวมเล่นสกี หากลูกคา้ตอ้งการเล่นสกี 

จะตอ้งเสียค่าเชา้ 350 หยวน / ท่าน** 



 
จากนั้นน าท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ที่ศูนยส์มุนไพรจีน น าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย อิสระช้อปป้ิง เลือกซ้ือ

สินคา้ฝากคนที่ท่านรัก เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลทอ้งถ่ินที่น่ีให้เป็น

สถานที่ช๊อปป้ิงของนกัท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจ้ียและเป็นสถานที่สร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในพื้นที่ใหมี้งานท ากนั 

นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมืองของที่น่ีแลว้ยงัมีอีกสถานที่อีกแห่งหน่ึงซ่ึงน่าสนใจอยากให้

ไปชมกนั นัน่ก็คือ พพิธิพณัฑภ์าพวาดทรายก่ีเป็นภาพวาดแฮนเมทช่ือดงัของที่น่ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (JADE SHOP) เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลายตามความ

เช่ือของคนชาวจีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดับจ าพวก "แหวน" 

และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหมี้ความเจริญกา้วหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยงั

ช่วยสร้างสมดุลใหเ้กิดขึ้นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย  

น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (THE GASS 

BRIDGE OF ZHANGJIAJIE) (เข้าชมในเวลา16.20-17.30) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมืองจางเจีย

เจ้ีย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim 

Dotan นักออกแบบช่ือดังจากประเทศอิสราเอล ซ่ึงสะพานแก้วแห่งน้ีท าหน้าที่เป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเข้า

ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจ๊ีจั้มและซิบไลน์ใหท้า้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 



พิเศษ!! ชมโชวเ์สน่หาเซียงซี โชวเ์สน่ห์ตะวนัตก ซึ่งเป็นโชวท์ี่สวยงามและยิง่ใหญ่ของเมอืง

จางเจยีเจี้ย เนื้อหาของโชวเ์กี่ยวกบัประเพณีและวฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของชาวจางเจยีเจีย้ในมณฑลหูหนาน 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารถูเจีย 

พักที่ TONGDA HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

                 

 

THE GRAND CANYON OF ZHANGJIAJIE SKYWALK 



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

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

น าท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึน้ด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องจางเจียเจ้ีย ห่าง

จากตวัเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นช่ือถ ้าตั้งช่ือมาแต่สมยัสามก๊กภายหลงัใชเ้รียกเป็นช่ือภูเขา ดว้ย

ในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วดัฝีมือ

ของนกับินชั้นเยีย่มในการบินลอดผา่นช่อง เขาประตูสวรรค ์แห่งน้ีเทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจาก

ระดบัน ้ าทะเลมีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายงัเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อยา่งที่สุดตน้ไมใ้หญ่ แต่ละตน้

มีอายุนับร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้าน

หยวน  

น าท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า พฒันาพื้นที่บางส่วนใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้น

สู่จุดสูงสุด “เซ่ียจา้น” ชม ความงามของภูผานบัร้อยนบัพนัยอด น าท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดิน

กระจก (ถ้าหิมะหรือฝนตกจะมีการปิด จะเปลี่ยนเป็นสวนถ ้ามังกรเหลืองแทน แต่ไม่รวมต๋ัวเข้าถ ้ามังกร

เหลือง) ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ สะพาน

กระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนั

งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนั้นน าท่านเดินทางต่อดว้ย บนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลก ระยะทาง

กวา่ 5 กม. ลงสู่ ถํา้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํา้ประตสูวรรค ์(ถ้าหิมะตกหนักจะมีการปิด จะ

เปลี่ยนเป็นสวนถ ้ามังกรเหลืองแทน แต่ไม่รวมต๋ัวเข้าถ ้ามังกรเหลือง) ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพ

สวรรค ์จากนั้น นัง่รถของอทุยาน ลงสู่ดา้นล่างภูเขา  



 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภณัฑ์จากยางพารา (RUBBER PRODUCT SHOP) ให้ท่านได้

เลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพือ่สุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!อาหารทะเล+ไวน์แดง1ขวด/โตะ๊ 

 เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจีย้) เพือ่เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย 

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

605 ** ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 

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

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

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

TIANMEN SHAN  



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 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
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

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 กมุภาพนัธ์ 2562 
05 – 09 กุมภาพนัธ ์63 14,989 17,989 17,989 3,000 7,900 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์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 ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

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

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 



** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้า

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน 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 / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่าน

ทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

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

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่  

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ

บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 



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

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเส้นทางที่บนิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ ้(เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้ 



- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซ่ีาเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซ่ีาด่วน 

2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซ่ีาเดีย่วสามารถตดิต่อตัวแทนรบัท าวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

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

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

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซีเรยี 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 ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้)  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เต็มจาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่



กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น



การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

 

• สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

การทาํวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวนัน่ใช้แค่เพียงสาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน                           

เหน็ทัง้ 2 ด้าน  ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

 
หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนัน่ๆ ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอืน่ๆเพิม่เตมิกะทนัหนั 

ส ำหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทำงไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2014 เป็นตน้มำ 

จะไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุ๊ปหรอืวซีำ่แบบกลุม่ได ้ซ ึง่ไดแ้ก ่

1.อสิรำเอล 2.อัฟกำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจกิสิขำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.อหิร่ำน 8.อริัก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซำอุดอิำระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบำนอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักำ 17.ลเิบยี 18.ซดูำน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คำซคัสถำน 22.รัฐปำเลสไตน ์

 



**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


