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สายการบิน แอร์เอเซียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 808 DMK(กรงุเทพ) – TSN(เทียนสิน) 15.55 – 21.40 
XJ 809 TSN(เทียนสิน) - DMK(กรงุเทพ) 22.40 – 02.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)                                                  (-/-/-)                                                                                                                                                                                                  
12.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 808 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 
ชัว่โมง ** 

21.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย....จากนัน้น า
ท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  

พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า    

วนัท่ี 2 
 นครเทียนสิน – นัง่รถไฟความเรว็สูง สู่ เมอืงปักก่ิง – จตุัรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงั    

 ต้องห้าม – ร้านผลิตภณัฑ์ยางโอโซน – โชวก์ายกรรมปักก่ิง                                       (B/L/D)                                                                                                                                                                                                           
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 จากนัน้น าท่าน นัง่รถไฟความเรว็สูง สู่ กรงุปักก่ิง มรีะยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ด้วยความเรว็ 
330-350กโิลเมตร/ชัว่โมง จงึใช้เวลาวิง่แค่เพยีง 33 นาทเีท่านัน้ จากนัน้น าท่านสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน 
ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 440,000 ตร.
ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จตุัรสัแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมยั
จกัรพรรดซิุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชงิมกีารบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถึง
ปัจจุบนั จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถือเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัทาง
ราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย จากนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจตุรสัเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตัง้แต่
สมยักลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวงัต้องห้ามยงัรู้จกักันในนาม พิพิธภณัฑ์พระราชวงั 
ครอบคลุมพื้นที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหี้องทัง้หมด 9,999 ห้อง และมพีระทีน่ัง่ 75 องค์ 
หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอกีมาก รวมทัง้ยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชื่อมกนัโดยตลอด มคีแูละก าแพงทีสู่ง
ถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีต
พระราชวงัแห่งนี้ เป็นเขตหวงหา้มไม่ไห้ประชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สงูยงัต้องขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ 
จงึเรยีกพระราชวงันี้วา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนี้ก ัน้พระองคจ์าก
โลกภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใช้ซึง่คนเหล่านี้ต้องอาศยัอยูใ่นนครต้องหา้มตลอดชวีติ 
เพื่อความส าราญของจกัรพรรด ิในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง 
ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเล่าลอืกนัวา่ พระนางซสูไีทเฮา เวลาเสวยกจ็ะมพีระกระยาหารถงึ 148 
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ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวงัแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย จากนัน้น าท่านสู่ ร้าน
ผลิตภณัฑ์ยางโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสก้ีุมองโก 

หลงัอาหารน าท่านชมโชวส์ุดตระการตา กายกรรมปักก่ิง เป็นโชวท์ี่ข ึน้ชื่อของเมอืงปักกิง่ ซึง่เป็นการแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชุด แต่
ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลท์เลยคอืการขบัมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คนัวนอยู่ในพื้นที่จ ากดัและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยงัชื่อเป็นโชว์
กายกรรมทีม่ชี ื่อกอ้งโลกมาก 

 
 

พกัท่ี FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 3 
     พระราชวงัฤดรู้อน – ร้านหยก – ก าแพงเมอืงจีนด่านจีหย่งกวน  – ศนูยส์มุนไพรจีน (บวัหิมะ) -   

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

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรือ อ้ีเหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตวัเมอืงปักกิง่ไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวงันี้มพีืน้ที ่1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนัน้น าดนิ
ไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวงับนภเูขา พรอ้มต าหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดมินัน้เป็น
วงัหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเติมในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง 
โดยเฉพาะสมยัพระเจ้าคงัซถีึงสมยัพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์
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ราชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทีเ่สดจ็แปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดรูอ้นมาประทบั
ทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นแห่งนี้ ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัวา่อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของจนี จากนัน้
น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงปักกิง่ น าทุกท่านสู่ ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็น
ของฝากอนัล ้าค่าแก่คนทีท่่านรกั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรอืที่ชาวจนีเรยีกว่า “ก าแพหม่ืนลี้” 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

กลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ใน
สมยัราชวงศฉ์ิน ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู ตัง้แต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 
450 ปีก่อนครสิตกาล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  น าท่านสู่ ศนูยส์มุนไพรเพ่ือจีน ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่้จกักนัดใีนชื่อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนัน้น าท่านสู่ ถนนหวงัฝจ่ิูง เป็น
ยา่นการค้าที่เป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุงปักกิง่ เป็นศูนยร์วมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่
สมยัใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บาร์เบยีรส์ไตล์ตะวนัตก เป็นแหล่ง
นดัพบของวยัรุ่นและแหล่งทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตมิกันิยมมาเยอืนของกรุงปักกิง่ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า    

วนัท่ี 4      ร้านป่ีเซ๊ียะ – ผา่นชมสนามกีฬารงันก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรสัเซีย – 
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  นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่                                                                      (B/L/D)                                                                                                                          
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์กี่ยวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ที่นี่ท่านจะได้ศกึษาศาสตร์
แห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจนี เหมาะส าหรบัท่านที่ท าการค้าขาย หรือ
ประกอบกจิการต่างๆ น าท่านถ่ายรปูหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรงุปักก่ิง หรอืที่รูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงั
นก” เป็นสนามกฬีาหลกัที่ใช้ในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูร้อน 2008 ส่วนที่เรยีก ว่า "สนามรงันก"นัน้ 
เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหลก็มาสอดประสานทบักนัไปมา จนดู
คลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ทีน่ัง่ โดยเริม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 เสรจ็สิน้พรอ้ม
เปิดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหว่าง Herzog & DeMeuron 
สถาปนิกชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ออกแบบร่วมกบั China Architecture Design Institute และบรษิทั Arup โดย
ม ีอา้ย เหวย่ เหว่ย ศลิปินร่วมสมยัชาวจนีเป็นคนให้ค าปรกึษาในการออกแบบ น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียน
ถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหนึ่งในจนี สรา้ง
ขึน้มาตัง้แต่สมยัราชวงศ์หมงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึง่จกัรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศ์ชงิใช้เป็นที่
บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดกูาล ขอให้พชืพนัธุ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ า
ทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีื้นที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยตน้ไป๋
กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายไุม่ต ่ากวา่รอ้ยปี  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง 
  หลงัอาหารน าท่าน ร้านไข่มกุ เลอืกซือ้ครมีไขมุ่กบ ารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์จนี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์เนม
ต่างๆมากมาย อาทกิุชชี ่พราด้า ดแีอนดจ์ ีหรอือย่างรองเทา้กฬีาชื่อดงัไนกี้ อาดดิาสและแบรนดช์ ัน้น าอื่นๆ 
จนหลายคนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นครเทียนสิน หรือ
เทียนจิน (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) “เพชรเมด็งามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิชายฝัง่
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความน่าสนใจทาง
ประวตัศิาสตรท์ีส่ามารถเดนิชมไดท้ัว่ไป ท่านสามารถพบเหน็อาคารสไตลย์ุโรปของเทยีนสนิในอดตีเมื่อครัง้
ยงัเป็นท่าเรอืในสนธสิญัญา ผสมกบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นในสมยัราชวงศ์ชงิ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งลงตวั 

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ 
 22.40น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ 809   ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

วนัท่ี 5     กรงุเทพฯ  (ดอนเมอืง)                                                                                                   (-/-/-)                                                                                         
 02.15น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

 

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
14 – 18 พฤษภาคม 62 9,989 12,989 12,989 4,500 7,500 

21 – 25 พฤษภาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
06 – 10 มถิุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

13 – 17 มถิุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

20 – 24 มถิุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
04 – 08 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

09 – 13 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

16 – 20 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
08 – 12 สงิหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 สงิหาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
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05 – 09 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

12 – 16 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

19 – 23 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

24 – 28 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

26 – 30 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
10 – 14 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

15 – 19 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 

** เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

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

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมร่วมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้า

พื้นเมอืงให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
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ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และถา้หากลูกค้าไมมี่ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมอืง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

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

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไมท่ราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่าน

ท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
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× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผู้ถอืพาสปอร์ต

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

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผู้ปกครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ ้(เทีย่ว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได้  

หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซี่าเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั 

ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น 

ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- ส าหรบัผูท้ ี่เคยเดนิทางไปในประเทศ 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.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.

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

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซี่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 24ชัว่โมงตวัอย่างเช่น ท่าน

จองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บั
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ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

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

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ ในการออกบตัร

โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการได้รบับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
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พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้) 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้!! 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 

 รปูถา่ยสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต์)  
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การท าวซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนัน่ๆ ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอื่นๆเพิม่เติม่กะทนัหนั 

ส ำหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทำงไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตวั่นที ่1 มกรำคม 2014 เป็นตน้มำ 

จะไมส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุ๊ปหรอืวซีำ่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่
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1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อซุเบกสิถำน 5.ทำจกิสิขำน 6.เตริก์เมนสิถำน 7.อหิร่ำน 8.อริัก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

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

21.คำซคัสถำน 22.รัฐปำเลสไตน ์

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


