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BEIJING  SKI SNOW WORLD (5D3N) 

PEK02 BEIJING จิง้จอกภูเขาหิมะ 

สายการบิน  HAINAN AIRLINES (HU) 
 



UPDATE 24/10/19 

บินด้วยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

HU 7996 BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปักกิง่) 01.35-07.20 
HU 7995 PEK (ปักกิง่)- BKK(กรุงเทพ) 19.15-23.55 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                           
22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 ประตู

ทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง  

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

 

ขอ้ควรทราบ :  ประเทศจีนไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมืองปักกิง่ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –

 ไหว้พระหยกทีอุ่ทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม                                                 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) 

เท่ียวบินท่ี  HU7996  **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง** 

 
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 1  

ชัว่โมง)  หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย.... 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตุัรัสขนาดใหญ่อนัดบั  

ตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 
ลา้นคน จตุัรัสแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง (เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” 
ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนช่ือมา
เป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรัสเทียนอนัเหมินถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของประเทศจีนเพราะเป็น
ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติจีนเกิดข้ึนและ
จารึกไวม้ากมาย จากนั้น 
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น าท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรัสเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่ 

สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรู้จกักนัในนาม พิพิธภณัฑ์พระราชวงั ครอบคลุม
พื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระท่ีนั่ง 75 องค์ หอพระสมุด 
ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตร
ลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็น
เขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวงัน้ีว่า 
"พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนม
ก านัล ขนัที และขา้หลวงรับใช้ซ่ึงคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งห้ามตลอดชีวิต เพื่อความส าราญของ
จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านลั 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน 
คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกนัวา่ พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไป
เสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 TIANANMEN SQUARE
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น าท่าน ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ สักการะพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะพม่า ในพระท่ีนัง่เฉิงกว
งบนป้อมกลม สวนเป๋ยไห่ กรุงปักก่ิง ต านานกล่าวว่า พระหมิงกวนได้อญัเชิญมาจากพม่า ในรัชสมยัพระ
เจ้ากวงซวี่แห่งราชวงศ์ชิง ปี 1894 ต่อมาคราวกองทพัแปดชาติบุกกรุงปักก่ิง ปล้นชิงสวนเป๋ย ได้ละเวน้
พระพุทธรูปองคน้ี์ แต่มีรอยท าลายไวท่ี้พระหตัถข์า้งซา้ย  

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา้ เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลาย 

ความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ  

น าท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิ่ง เป็นโชว์ท่ี ข้ึนช่ือของเมืองปักก่ิง  ซ่ึงเป็นการแสดง  

ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่
ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขบัมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คนัวนอยู่ในพื้นท่ีจ  ากัดและโวกายกรรมปักก่ิงนั้นยงัช่ือเป็นโชว์
กายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก 

 
 
 

 FORBIDDEN CITY
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกีส้มุนไพร 

พกัที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทยีบเท่า    

DAY 3 
หอฟ้าเทยีนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวงัผู่จิ่ง            
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 

โด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่ง
ราชวงศห์มิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอให้พืชพนัธ์ุ
ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นท่ีกว่า 
1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายไุม่ต  ่ากวา่ร้อยปี  

จากนัน้น าท่านสู่ ร้านยางพารา  ให้ท่านได้เลอืกชมสนิค้าและผลติภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิด

ต่างๆ 
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สวนยุโรปจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านยุโรป ให้ท่านไดช้มบา้นเรือนท่ีตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น ฝร่ังเศส อเมริกา 
อิตาลี โปตุเกต เป็นตน้ ถือเป็นจุดชมวิวและสถานท่ีพกัผ่อนระดบั 4A ท่ีมีพื้นท่ีโดยรวมกว่า 1,500 ไร่ท่ี
ประกอบไปดว้ยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลัน่สุรา 

เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารน าท่าน ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีสกดัมาจากไข่มุกน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ  

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้น 

ยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้น้อยใหญ่เรียงรายสองขา้ง
ถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วน
ใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาให้เลือกซ้ือ นอกจากน้ี 
บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้
อิสระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั 

 TIAN TAN TEMPLE
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทยีบเท่า    

DAY 4 
ร้านหยก - ก าแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเคร่ืองเล่น

อุปกร ณ์ )  – ร้ านบั ว หิมะ  – แ ช่น ้ าพุ ร้ อนที่ โ ร งแรมที่ พั ก ใน ห้อง ส่วนตั ว                                   

  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก    

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “ก าแพหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

ยคุกลาง สัญลกัษณ์ทางประวติัศาตร์ของประเทศจีนอนัยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึน
ในสมยัราชวงศ์ฉิน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซังหนู ค าว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศ์โจว 
(ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล)  
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เทีย่ง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

ต่อมาน าท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยงัไม่เปิดจะเปล่ียนไป 3D  
ARTแทน)สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะท าใหท้่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะ
อยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานท่ีแห่งน้ีพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้ าแข็ง
อยา่งครบครัน  ให้ท่านไดส้นุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทวัร์น้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึก
อุปกรณ์) 

 

 GREAT WALL OF CHINA
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น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่ 

พกัที ่            HOT SPRING  HOTEL โรงแรมน า้พุร้อนจีนหรือเทยีบเท่า    

          **เป็นโรงแรมแช่น ้าพุร้อนในหอ้งน ้าส่วนตวัภายในหอ้งพกัของลูกคา้** 

DAY 5 
พระราชวงัอวีเ้หอหยวน-ร้านป่ีเซียะ-กรุงเทพฯ                       
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อวี้ เหอหยวน สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาปักก่ิง    

ประเทศจีน หน่ึงในพระราชวงัส าคญัของจีนโบราณท่ียงัคงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่จากอดีต ซ่ึง
นอกจากตวัอาคารท่ีสวยงามแลว้ ภายในวงัยงัเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างและงานศิลปะท่ีทรงคุณค่า และบริเวณ
โดยรอบโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบคุนหมิงอนัโด่งดงั ซ่ึงเกิดจากการใช้แรงงานคนสร้าง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดู
ร้อนพร้อมดว้ยอุทยานอ๋ีเหอ หยวน เป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "พระราชวงัฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักก่ิง" เม่ือ
ปี พ.ศ. 2541 

 BEIJING SNOW WORLD
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เทีย่ง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารแต้จ๋ิว 

จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าป่ีเซียะ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได ้                                                                                                                                                                                                                         

ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ีท าการ
คา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน  

19.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบิน

ที ่HU7995  **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

23.55 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทัทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือเวลาบิน 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 SUMMER PALACE
 



UPDATE 24/10/19 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

18 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน 
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
04-08 ธนัวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

11-15 ธนัวาคม 62 12,989 15,989 15,989 5,500 7,900 

18-22 ธนัวาคม 62 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

25-29 ธนัวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

26-30 ธนัวาคม 62 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

27-31 ธนัวาคม 62 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01-05 มกราคม 63 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

08-12 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

15-19 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 
05-09 กมุภาพนัธ ์63 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

12-16 กมุภาพนัธ ์63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

19-23 กมุภาพนัธ ์63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04-08 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

11-15 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

18-22 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 
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25-29 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง
กลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดย
ส่วนน้ี 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 ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก,ร้านไข่มกุ,ร้านเป่ียเซ๊ียะ,

ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ 

ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่าราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนัก

ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่ากรุป๊ (กรณต่ีางชาตทิีใ่ชว้ซี่าจ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัผู้ถือ

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 

1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

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

2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท า วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซี่า

ด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  
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- กรณีทีส่ามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกค้าประสงคต์้องการท าวซี่าเดี่ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่า
ใกลบ้า้นท่าน 

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

อุซเบกิสถาน   5.ทาจกิิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียปิต์ 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 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบรษิัทของสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้

เดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
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 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง  )ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เ้พาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า  6เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ !! หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ 2 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 
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ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดท่ีเคยไป  ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้ 24 

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 



UPDATE 24/10/19 

 



UPDATE 24/10/19 

 


