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รหัสโปรแกรม : 13024 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ZHANGJIAJIE FENGHUANG (5D3N) 
“DYG01 ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน” 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
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บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทร์ินแอร์ไลน์ (CZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

CZ 606 BKK(กรงุเทพ) - DYG(จางเจียเจี้ย) 04.40 – 09.05 
CZ 605 DYG(จางเจียเจี้ย) - BKK(กรงุเทพ) 22.10 – 00.30+1 

 

พีเรียดเดินทาง 29 ตลุาคม เป็นต้นไปไฟลต์บินดงัน้ี 

CZ 606 BKK(กรงุเทพ) - DYG(จางเจียเจี้ย) 06.25 – 10.35 
CZ 605 DYG(จางเจียเจี้ย) - BKK(กรงุเทพ) 21.50 – 00.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

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

     – ล่องเรือแม่น ้าถวัเจียง – บา้นกวีเส่ินฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค า่คืน    (-/L/D)                                            
01.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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04.25น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

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

08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน(ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย....จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงที่ขึ้นอยู่กบัเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหหูนาน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เมืองโบราณเฟ่ิงหวง มโีบราณสถานและโบราณวตัถุ ทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่า ทีต่กทอดมา

จากราชวงศห์มงิและชงิ ม ี ถนนทีป่ดูว้ยหนิสเีขยีว 20 กว่าสาย มกี าแพงเมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวงกู่ เฉิง” ซึง่

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

โบราณทีม่หีลงัคาคลุม เหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนีส จดุเด่นอกีแห่งหนึ่งของเฟ่ิงหวง คอื บา้นทีย่กพืน้สงู

เรยีงรายกนับนรมิน ้าทีใ่สสะอาดจนเหน็กน้บงึ เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ิยมชื่นชอบ ทัง้ชาวจนีและ

ชาวต่างประเทศ น าท่าน นัง่เรือแจว ชมบา้นรมิน ้าและชมเจดยีว์่างหมงิ ชมววิแสงส ีเมอืงโบราณยามค ่าคนื 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  ZHENGFU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2 
เมืองเฟ่ิงหวง – เมืองจางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน (ขึน้กระเช้า – ลงด้วยรถอทุยาน) –     

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

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้  ให้ทา่นได้พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านสู่ เมืองจางเจียเจ้ีย หรือ เมืองต้าหยง (ช่ือเก่า) จางเจยีเจีย้ เป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ด

ของจนีซึง่ลอืชื่อดว้ยทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเองแหล่งท่องเทีย่วส าคญัใน  เมอืงจางเจยี

เจีย้เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่นับเป็นออกชเิจนทางธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นเมอืงทีอ่ยู่ห่างไกลทีน้่อยคน

จะเดินทางไปถึงอีกทัง้ชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรกัในธรรมชาติได้ด าเนินนโยบายอนุรกัษ์ธรรมชาติอย่างมี

ประสทิธผิล เมอืงจางเจยีเจีย้จงึประดุจดัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลกทีแ่ห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า 

เช่น ชนเผ่าถู่เจยี ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมยีว สภาพภูมศิาสตรท์ี่มเีอกลกัษณ์ท าให้วฒันธรรมของชนเผ่า

ต่างๆไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งด ีน าท่านเดนิทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอทุยาน) 

ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของจางเจยีเจีย้ ห่างจากตวัเมอืงไปราว 8 ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชื่อถ ้าตัง้ชื่อมาแต่

สมยัสามก๊กภายหลงัใชเ้รยีกเป็นชื่อภูเขา ดว้ยในปีค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก

ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วดัฝีมอืของนักบนิชัน้เยี่ยมในการบนิลอดผ่านช่อง  เขาประตู

สวรรค์ แห่งนี้เทยีนเหมนิซานมยีอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดบัน ้าทะเลมพีื้นที่ 190 ตารางกโิลเมตรบน

ยอดเขายงัเป็นพืน้ที่ป่าดบิทีส่มบูรณ์อย่างทีสุ่ดต้นไมใ้หญ่ แต่ละต้นมอีายุนับรอ้ยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-

2005 การท่องเทีย่วเทยีนเหมนิซานไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน  

น าท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าพฒันาพืน้ทีบ่างส่วนใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามยาว 7.5 กโิลเมตรขึน้สู่

จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพนัยอด น าท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดิน

กระจก ซึ่งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชนั ความกว้างของ 

สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผสั

ทวิทศัน์อนังดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อด้วย บนัไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้ประตูสวรรค ์ถงึทางขึน้จุดธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอ

พรเทพสวรรค ์จากนัน้ นัง่รถของอทุยาน ลงสู่ดา้นล่างภเูขา  

 
น าท่านสู่ จวนิเซงิวาเยีย้น สถานทีจ่ดัแสดงภาพวาดของหลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ ทีเ่รยีกกนั

ว่า จิตรกรรมภาพเมด็ทราย ที่ใชว้สัดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเมด็ทราย กิง่ไม ้หนิฯลฯมาจดัแต่งเป็นภาพ 
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ทวิทศัน์ จติรกรรมที่รงัสรรค์ขึน้มาลว้นได้รบัรางวลัและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นทีเ่ลื่องลอืไปทัว่

โลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางขึน้ เขาเทียนจ่ือซาน หรือ เขาจกรัพรรด์ิ (ขึน้และลง ดว้ยลฟิทแ์ก้วไป่หลง) ซึ่งอยู่ในเขต

อุทยานเอีย๋นเจยีเจีย้ ดว้ยลฟิทแ์ก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชยีสูง 326 เมตร พรอ้มกบัชมทวิทศัน์อนัสวยงาม 

ที่สุดแสนประทบัใจมริู้ลืม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวดัได้ถึง 1,250 เมตรทัง้ทางด้านทิศ 

ตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวนัตกของเขาเทยีนจือ่ซานนัน้เตม็ไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนัล าหว้ยลกึ และป่าหนิ 

หนิยกัษ์ในรูปลกัษณะต่าง ๆ ยนืตระหง่านค ้าฟ้าเสมอืนหนึ่งรีพ้ลมากมายก าลงัเคลื่อนทพัใกล้เขา้มาอย่าง  

รวดเรว็ น าท่านชม เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว (สะพานอนัดบัหน่ึงใต้หล้า) ซึง่มทีศันียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ย

หมู ่ขนุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ื่อดงัอวตารและอกีหลายเรื่องไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบั ทวิทศัน์ อนัสวยงามแสนประทบัใจ ยากทีจ่ะหาค าบรรยายมาพรรณนาไดแ้ลว้  

เลือกซ้ือ OPTIONAL TOUR เสริม : ชมโชวน์างจ้ิงจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หาก

ท่านได้มาเยอืนจางเจยีเจีย้แล้ว นี่คอือกีหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถงึเรื่องราวอนัสุดซึ้ง

ของนางจิง้จอกขาวและหนุ่มเกบ็ฟืนทีส่รา้งโดยผูก้ ากบัชื่อดงัของจนี คอื จางอี้โหมว ทีไ่ดทุ้่มทุนเนรมติเวที

การแสดงได้อย่างยิง่ใหญ่อลงัการ ซึ่งเป็นโชว์กลางแจ้งที่มฉีากหลงัคอื เทอืกเขาเทยีนเหมนิซานพร้อม

นกัแสดงคุณภาพกว่า 600 คน (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่

หรอืหวัหน้าทวัร)์ 

        **ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ซ้ือ OPTION TOUR โชวน์างจ้ิงจอกขาว รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ท่ีพกั** 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
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จากนัน้น าท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ทีศู่นยส์มนุไพรจนี  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดบัทีน่ิยมกนัอย่างแพร่หลายตามความเชื่อ

ของคนชาวจนีซึ่งมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกบัการใส่เครื่องประดบัจ าพวก "แหวน" 

และ "ก าไล" หยก กจ็ะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมอี านาจ ช่วยใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าและความเจรญิรุ่งเรอืง อกีทัง้

ยงัช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้รา่งกายและจติใจ รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลงัใหร้า่งกายแขง็แรงอกีดว้ย น า

ท่านชม โชว์วฒันธรรม แสง สี เสียง เหม่ยล่ีเซียงซี เมอืงจางเจยีเจี้ย ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกบัประเพณีและ

วฒันธรรม ชมวถิชีวีติของชนแต่ละเผ่าซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจยีเจีย้ในมนฑลหูหนานและ การ

แสดงมคีวามอลงัการ สวยงาม และพรอ้มดว้ยแสงส ีเสยีงน่าตื่นตาตื่นใจใหท้่านประทบัใจมริูล้มื 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!ป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

พกัท่ี  CHENTIAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 4 
    สะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดินซีปู้ เจีย – ท่าอากาศยานต้า     

    หยง(เมืองจางเจียเจีย้)                                                                                                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่าน ท้าทายความสูงสุดหวาดเสยีว กบั สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจ้ีย (The Gass Bridge of 

Zhangjiajie) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแก้วแห่งเมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสูงเหนือพืน้ดนิกว่า 

980 ฟุต และมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดงัจากประเทศอสิราเอล 

ซึง่สะพานแก้วแห่งนี้ท าหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี้จุดกลางสะพานยงัมกีจิกรรม

อยา่งบนัจีจ๊ ัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสุดขดีอกีดว้ย 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!!!สุกีเ้หด็  

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผลิตภณัฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านได้เลอืกชมสนิค้าและ

ผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสุขภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา เหมาะสมแก่เวลาน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้ เจีย 

อสิระชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้ฝากคนทีท่่านรกั เป็นถนนคนเดนิทีพ่ึง่สรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการลงทุนของ

รฐับาลทอ้งถิน่ทีน่ี่ให้เป็นสถานทีช่๊อปป้ิงของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจยีเจีย้และเป็นสถานที่สรา้งรายได้ให้แก่

ชาวบ้านในพื้นที่ให้มงีานท ากัน นอกเหนือจะเป็นถนนที่มรี้านค้าขายสินค้าพื้นเมอืงของที่นี่แล้วยงัมีอีก

สถานที่อกีแห่งหนึ่งซึง่น่าสนใจอยากให้ไปชมกนั นัน่กค็อื พพิธิพณัฑภ์าพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมท

ชื่อดงัของทีน่ี่... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 เหมาะสมแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจีย้) เพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

22.10น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

CZ 605 ** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง ** 
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วนัท่ี 5 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                    (-/-/-)                          
00.30น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
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 มิถนุายน 2562 
05 – 09 มถินุายน 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

10 – 14 มถินุายน 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 

15 – 19 กรกฎาคม 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 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 

13 – 17 สงิหาคม 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 

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

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,999 16,999 16,999 3,500 5,900 
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วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
10 – 14 กนัยายน 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 

17 – 21 กนัยายน 62 14,999 17,999 17,999 3,500 5,900 

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 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 

14 – 18 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 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

 

** 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 ** 

 

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

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 
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และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 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 ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

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    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่  

เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

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

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง 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 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผู้ถอืพาสปอรต์

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

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

 

 



14 
 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

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

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท า วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซี่าด่วน 

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

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่าใกล้
บา้นท่าน 

- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 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 ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มา

ใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

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 พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 
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 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

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 อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งห ายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
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 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

การท าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวนัน่ใช้แค่เพียงส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน                           

เหน็ทัง้ 2 ด้าน  ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


