
 

 

ZHANGJIAJIE FENGHUANG (5D3N) 
“DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน” 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
 

 



 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทร์ินแอร์ไลน์ (CZ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

CZ 606 BKK(กรงุเทพ) - DYG(จางเจียเจ้ีย) 04.25 ‟ 08.45 
CZ 605 DYG(จางเจียเจ้ีย) - BKK(กรงุเทพ) 22.10 – 00.30+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 
     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – เมืองโบราณเฟ่ิงหวง   

     – ล่องเรือแม่น้ําถวัเจียง – บา้นกวีเส่ินฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามคํา่คืน  (-/L/D)                                            
01.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออก ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง   

04.25น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจีย้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ 606 ** บรกิารอาหารวา่งบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 

08.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจีย้ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย ....จากนัน้นํา

ท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) เมอืงทีข่ ึน้อยู่กบัเขตปกครอง

ตนเองของชนเผา่น้อยถูเจยี ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหูหนาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง มโีบราณสถานและโบราณวตัถุ ทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่า ทีต่กทอดมา

จากราชวงศห์มงิและชงิ มี  ถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีว 20 กวา่สาย มกีําแพงเมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวงกู ่ เฉิง” ซึ่ง

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ เขา้ชม บ้านกวี “เส่ินฉงเหวิน” จากนัน้ชม หงเฉียว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้

โบราณทีม่หีลงัคาคลุม เหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอกีแห่งหนึ่งของเฟ่ิงหวง คอื บา้นทีย่กพืน้สูง

เรยีงรายกนับนรมิน้ําทีใ่สสะอาดจนเหน็กน้บงึ เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ิยมชืน่ชอบ ทัง้ชาวจนีและ

ชาวต่างประเทศ นําท่าน นัง่เรือแจว ชมบา้นรมิน้ําและชมเจดยีว์า่งหมงิ ชมววิแสงส ีเมอืงโบราณยามคํ่าคนื 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  ZHENGFU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2 
เมืองเฟ่ิงหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอทุยาน) –     

ทางเดินกระจก – ประตสูวรรค ์– จิตรกรรมภาพวาดทราย                                      (B/L/D)                                       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้  ให้ทา่นได้พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ เมืองจางเจียเจีย้ หรือ เมืองต้าหยง (ช่ือเก่า) จางเจยีเจีย้ เป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ําคญัทีสุ่ด

ของจนีซึ่งลอืชือ่ดว้ยทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเองแหล่งท่องเทีย่วสําคญัใน  เมอืงจางเจยี

เจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึ่งนบัเป็นออกชเิจนทางธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นเมอืงทีอ่ยู่ห่างไกลทีน้่อยคน

จะเดนิทางไปถงึอกีทัง้ชาวจางเจยีเจีย้ผูซ้ึ่งรกัในธรรมชาตไิดด้ําเนินนโยบายอนุรกัษ์ธรรมชาตอิย่างมี

ประสทิธผิล เมอืงจางเจยีเจีย้จงึประดุจดัง่ดินแดนบรสิุทธิข์องโลกทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นแหล่ง ชมุชนของ 33 ชนเผา่ 

เชน่ ชนเผา่ถู่เจยี  ชนเผา่ไป๋  และชนเผา่เหมยีว  สภาพภูมศิาสตรท์ีม่เีอกลกัษณ์ทําใหว้ฒันธรรมของชนเผา่

ต่างๆไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอย่างด ีนําท่านเดนิทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึน้ด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอทุยาน) 

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจากตวัเมอืงไปราว  8 ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถํ้าตัง้ชือ่มาแต่

สมยัสามก๊กภายหลงัใชเ้รยีกเป็นชือ่ภูเขา ดว้ยในปีค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก

ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแต่เป็นทีว่ดัฝีมอืของนกับนิชัน้เยีย่มในการบนิลอดผา่นชอ่ง  เขาประตู

สวรรค์ แห่งนี้ เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดบัน้ําทะเลมพีืน้ที่  190 ตารางกโิลเมตรบน

ยอดเขายงัเป็นพืน้ทีป่่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีสุ่ดตน้ไมใ้หญ่  แต่ละตน้มอีายุนบัรอ้ยปีในระหวา่งปี  ค.ศ. 2002-

2005 การท่องเทีย่วเทยีนเหมนิซานไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน  



 

นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าพฒันาพืน้ทีบ่างส่วนใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามยาว 7.5 กโิลเมตรขึน้สู่

จุดสูงสุด “เซี่ยจา้น” ชม ความงามของภูผานบัรอ้ยนบัพนัยอด จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อดว้ย  บนัไดเล่ือนท่ี

ยาวท่ีสดุในโลก ระยะทางกวา่ 5 กม. ลงสู่ ถํา้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํา้ประตูสวรรค์  ถงึทางขึน้จุด

ธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพสวรรค์ จากนัน้ นัง่รถของอทุยาน ลงสู่ดา้นล่างภูเขา  

 
นําท่านสู่ จวนิเซงิวาเยีย้น สถานทีจ่ดัแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึ่งเป็นผูท้ีร่เิริม่ศลิปะแบบใหม่ ทีเ่รยีกกนั

วา่ จิตรกรรมภาพเมด็ทราย  ทีใ่ชว้สัดุธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเมด็ทราย กิง่ไม ้หนิฯลฯมาจดัแต่งเป็นภาพ  

ทวิทศัน์ จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ึน้มาลว้นไดร้บัรางวลัและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นทีเ่ลื่องลอืไปทัว่

โลก  

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจ้ิงจอกขาว (TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านไดม้าเยอืนจาง

เจยีเจีย้แลว้ นี่คอือกีหนึ่งการแสดงทีท่่านไม่ควรพลาด โชวจ์ะพูดถงึเรื่องราวอนัสุดซึ้งของนางจิง้จอกขาวและ

หนุ่มเกบ็ฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ํากบัชือ่ดงัของจนี คอื จางอีโ้หมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวทกีารแสดงไดอ้ย่างยิง่ใหญ่

อลงัการ ซึ่งเป็นโชวก์ลางแจ้งทีม่ฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพรอ้มนกัแสดงคุณภาพกวา่ 600 คน 

(ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร์) 
**ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ซ้ือ OPTION TOUR โชวน์างจ้ิงจอกขาว รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ท่ีพกั** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 3 
         เทียนจ่ือซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟทแ์ก้วไป่หลง) – ภเูขาฮลัเลลยู่าห ์– สะพานอนัดบัหน่ึงใต้หล้า –       
         ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชวว์ฒันธรรม แสง สี เสียง เหม่ยล่ีเซียงซี                              (B/L/D)                                                                                                                              

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางขึน้ เขาเทียนจื่อซาน  หรือ เขาจกรัพรรด์ิ  (ขึน้และลง ดว้ย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ) ซึ่งอยู่ในเขต

อุทยานเอีย๋นเจยีเจีย้ ดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลงแห่งแรกของเอเชยีสูง 326 เมตร พรอ้มกบัชมทวิทศัน์อนัสวยงาม  



 

ทีสุ่ดแสนประทบัใจมริูล้มื  ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัยอดเขาสูงสุดวดัไดถ้งึ 1,250 เมตรทัง้ทางดา้นทศิ  

ตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจื่อซานนัน้เตม็ไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนัลําหว้ยลกึ และป่าหนิ  

หนิยกัษ์ในรูปลกัษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านคํ้าฟ้าเสมอืนหนึ่งรีพ้ลมากมายกําลงัเคลื่อนทพัใกลเ้ขา้มาอย่าง  

รวดเรว็ นําท่านชม เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว (สะพานอนัดบัหน่ึงใต้หล้า) ซึ่งมทีศันียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ย

หมู่ ขนุเขา ซึ่งภาพยนตรช์ือ่ดงัอวตารและอกีหลายเรื่องไดนํ้ามาเป็นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบั ทวิทศัน์ อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากทีจ่ะหาคําบรรยายมาพรรณนาไดแ้ลว้  

 
จากนัน้นําท่าผอ่นคลาย นวดฝ่าเท้า ทีศ่นูยส์มุนไพรจนี  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดบัทีน่ิยมกนัอย่างแพร่หลายตามความเชือ่

ของคนชาวจนีซึ่งมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัการใส่เครื่องประดบัจําพวก "แหวน" 

และ "กําไล" หยก กจ็ะชว่ยเสรมิใหเ้ป็นคนมอีํานาจ ชว่ยใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าและความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้

ยงัชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลงัใหร้่างกายแขง็แรงอกีดว้ย นํา

ท่านชม โชวว์ฒันธรรม แสง สี เสียง เหม่ยล่ีเซียงซี  เมอืงจางเจยีเจีย้ ซึ่งเป็นโชวเ์กีย่วกบัประเพณแีละ

วฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผา่ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจยีเจีย้ในมนฑลหูหนานและ การ

แสดงมคีวามอลงัการ สวยงาม และพรอ้มดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตื่นตาตื่นใจใหท้่านประทบัใจมริูล้มื 

 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 4 
    สะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้ เจีย – ท่าอากาศยานต้า     

    หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)                                                                                                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กบั สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้ (The Gass Bridge of 

Zhangjiajie) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้ ) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสูงเหนือพืน้ดนิกวา่ 

980 ฟุต และมคีวามยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบชือ่ดงัจากประเทศอสิราเอล 

ซึ่งสะพานแกว้แห่งนี้ทําหน้าทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี้จุดกลางสะพา นยงัมกีจิกรรม

อย่างบนัจีจ๊ ัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสุดขดีอกีดว้ย 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุกีเ้ห็ด  

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านผลิตภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา เหมาะสมแก่เวลานําท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้ เจีย  

อสิระชอ้ปป้ิง เลอืกซื้อสนิคา้ฝากคนทีท่่านรกั เป็นถนนคนเดนิทีพ่ึง่สรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของ

รฐับาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ใหเ้ป็นสถานที่ ชอ๊ปป้ิงของนกัท่องเทีย่วทีม่าจางเจยีเจีย้และเป็นสถานทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่

ชาวบา้นในพืน้ทีใ่หม้งีานทํากนั  นอกเหนือจะเป็นถนนทีม่รีา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงของทีน่ี่แลว้ยงัมอีกี



 

สถานทีอ่กีแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากใหไ้ปชมกนั นัน่กค็อื พพิธิพณัฑภ์าพวาดทรายกีเ่ป็นภาพ วาดแฮนเมท

ชือ่ดงัของทีน่ี่... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 เหมาะสมแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจีย้ ) เพื่อเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

22.10น. ออกเดนิทาง กลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที่  

CZ 605 ** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 

วนัท่ี 5 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                (-/-/-)                          
00.30น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
14 – 18 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

31 พ.ค. – 4 ม.ิย. 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 



 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
05 – 09 มถิุนายน 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
04 – 08 กรกฎาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
01 – 05 สงิหาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
10 – 14 กนัยายน 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
08 – 12 ตลุาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

18 – 22 ตลุาคม 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

 

** 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     

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้  

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

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ

บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 



 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์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) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณตี่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ําเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป- กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4วนัทําการ ) ท่านละ 1,700 บาท 

(สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  



 

- กรณเีดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ ้ (เทีย่ว 2 

เมอืง) ตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ทําใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้ 

หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซ่ีาเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั 

ทําการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซ่ีาด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 

สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

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

เบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 10 .อยีปิต ์ 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 ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทําวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้)  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ  และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจอง

วนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่

ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้



 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตาราง บนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก บตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาให้ เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 



 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้ อเสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

 

„ สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

การทาํวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวนัน่ใช้แค่เพียงสาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน                            

เหน็ทัง้ 2 ด้าน  ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 



 

 
 

**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


