
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

HU 7996 BKK(กรงุเทพ) – PEK )ปกักิง่( 01.35-07.20 

HU 7995 PEK )ปกักิง่(- BKK(กรงุเทพ) 20.15-23.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

BEIJING  SKI SNOW WORLD (5D3N) 

PEK01 BEIJING จ ิง้จอกภเูขาหมิะ 

สายการบนิ  HAINAN AIRLINES (HU) 

 



 
 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                          

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม  ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ 8 เคาน์เตอรส์ายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทาง  

ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและ

จับ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

DAY 2  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมอืงปักกิง่ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม –ไหวพ้ระหยกที่

  อทุยานฟ้าสวรรค ์– รา้นนวดเทา้ – กายกรรม                                                  

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) 

เทีย่วบนิที ่ HU7996  **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง** 

07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิง่ ประเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย....น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเห

มนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตุรัสขนาดใหญอ่นัดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. 

(กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 

(เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่ว่าเดมิว่า “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุ่นจื้อแห่ง

ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจบุนั จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิถอื

เป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคัญ

ทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่

ทางทศิเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แต่สมัยกลางราชวงศ์หมงิจนถงึราชวงศ์ชงิ 

พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจ้ักกนัในนาม พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง 

มหีอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง 

ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีูและก าแพงทีสู่งถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ 

พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สงูยัง

ตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ใน

พระราชวังแห่งนี้กัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขันท ีและขา้หลวงรับใชซ้ ึง่คนเหล่านี้ตอ้งอาศัยอยู่

ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนม

ก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีันที 70,000 คน คอยดูแลให ้มคี าเล่าลอืกันว่า พระนางซูสไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระ

กระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงส่งขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย น าท่าน ไหว้

พระหยกทีอ่ทุยานฟ้าสวรรค ์สกัการะพระพทุธรปูหยกขาวศลิปะพมา่ ในพระทีน่ั่งเฉงิกวงบนป้อมกลม สวนเป๋ยไห่ 

กรุงปักกิง่ ต านานกล่าวว่า พระหมงิกวนไดอ้ัญเชญิมาจากพม่า ในรัชสมัยพระเจา้กวงซวีแ่ห่งราชวงศช์งิ ปี 1894 

ตอ่มาคราวกองทัพแปดชาตบิกุกรงุปักกิง่ ปลน้ชงิสวนเป๋ย ไดล้ะเวน้พระพทุธรปูองคน์ี ้แตม่รีอยท าลายไวท้ีพ่ระหัตถ์

ขา้งซา้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นนวดเทา้สมนุไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด 

ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ น าท่านชมโชวส์ดุตระการตา กายกรรมปักกิง่ เป็นโชวท์ี่

ข ึน้ชือ่ของเมอืงปักกิง่ ซึง่เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของ

ร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แต่ละการแสดงจะแตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มนุ

จาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากัดและโวกายกรรม

ปักกิง่นัน้ยงัชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนสูกุ ีส้มนุไพร 

พกัที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรอืเทยีบเทา่    

DAY 3  หอฟ้าเทยีนถาน – รา้นยางพารา – หมูบ่า้นยโุรป – ไขม่กุ – ถนนหวงัผูจ่ ิง่            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู ่หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดัง

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และ



 
 

ราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพันธุธ์ัญญาหารอดุมสมบรูณ์

เป็นประจ าทกุปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้

ไป๋กว่า 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไม่ต ่ากว่ารอ้ยปี จากนัน้น าท่านสู่ รา้นยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สุขภาพชนดิต่างๆสวนยุโรปจากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นยุโรป ใหท้่านไดช้มบา้นเรอืนที่

ตกแต่งสไตลต์า่งๆ เชน่ ฝร่ังเศส อเมรกิา อติาล ีโปตุเกต เป็นตน้ ถอืเป็นจดุชมววิและสถานทีพั่กผ่อนระดับ 4A ทีม่ี

พืน้ทีโ่ดยรวมกวา่ 1,500 ไรท่ีป่ระกอบไปดว้ยไรอ่งุน่ โรงงานบม่ไวน ์และโรงกลั่นสรุา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารน าท่าน รา้นไขมุ่ก เลือกซือ้ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ที่สกัดมาจากไข่มุกน ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ (Wangfujing) ซึง่เป็นที่ชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิง่ เป็นถนนเสน้ยาวๆ 

ส าหรับคนเดนิหา้มรถทุกชนดิวิง่ผ่าน มหีา้งสรรพสนิคา้ พลาซา่ และรา้นคา้นอ้ยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาทา่นจับจา่ยกนัอยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบ

รนดเ์นมราคาตายตัวต่อรองไมไ่ด ้และยังมรีา้นกิ๊ฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้ นอกจากนี้ บรเิวณใกลเ้คยีงยังมี

ถนนอาหารนานาชาต ิซึง่น่าชมแตเ่ป็นสตัวแ์ปลกๆ ทีไ่มถู่กปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอ้สิระถา่ยรูป ชอ้ปป้ิง ชม

ววิ ตามอธัยาศัย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรอืเทยีบเทา่    

DAY 4 รา้นหยก - ก าแพงเมอืงจนีจหียง่กวน – SNOW WORLD (ไมร่วมเครือ่งเลน่อปุกรณ์)  – รา้นบวัหมิะ – แช่

น า้พุรอ้นทีโ่รงแรมทีพ่กัในหอ้งสว่นตวั                                     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านสู่ รา้นหยก  ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คนที่ท่านรัก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกว่า “ก าแพหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ

กลาง สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัการรกุรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู ตัง้แตส่มยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่น

ครสิตกาล)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ต่อมาน าท่านเดนิทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยังไม่เปิดจะเปลี่ยนไป 3D ARTแทน)

สถานทีแ่ห่งนี้เองทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ บนลาน ซึง่มรีะดับความหนาของหมิะอยูใ่นราว 60-

100 เซนตเิมตร ณ สกรีสีอรท์ สถานทีแ่หง่นีพ้ร่ังพรอ้มไปดว้ยอปุกรณ์การเลน่บนลานน ้าแข็งอยา่งครบครัน  ใหท้า่น

ไดส้นุกสนานจนลมืเวลา (ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์, ค่าเครือ่งเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์) น าท่านสู่ ศูนย์

สมุนไพรจนี ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ”  สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง 

และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนเูป็ดปกักิง่ 

พกัที ่       HOT SPRING  HOTEL โรงแรมน า้พุรอ้นจนีหรอืเทยีบเทา่    

  **เป็นโรงแรมแชน่ ้าพรุอ้นในหอ้งน ้าสว่นตัวภายในหอ้งพักของลกูคา้** 

DAY 5  พระราชวงัอวีเ้หอหยวน-รา้นป่ีเซยีะ-กรงุเทพฯ                       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อวีเ้หอหยวน สถานทีท่อ่งเทีย่วขึน้ชือ่ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาปักกิง่   ประเทศจนี 

หนึง่ในพระราชวังส าคัญของจนีโบราณทีย่ังคงเหลอืเป็นหลักฐานความยิง่ใหญ่จากอดตี ซึง่นอกจากตัวอาคารที่

สวยงามแลว้ ภายในวังยังเต็มไปดว้ยสิง่ปลูกสรา้งและงานศลิปะทีท่รงคุณค่า และบรเิวณโดยรอบโอบลอ้มดว้ย

ทะเลสาบคุนหมงิอันโด่งดัง ซึง่เกดิจากการใชแ้รงงานคนสรา้ง ปัจจุบันพระราชวังฤดูรอ้นพรอ้มดว้ยอุทยานอีเ๋หอ 

หยวน เป็นมรดกโลกภายใตช้ือ่ "พระราชวังฤดรูอ้นและอทุยานในกรงุปักกิง่" เมือ่ปี พ.ศ. 2541 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูอาหารแตจ้ ิว๋ 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าป่ีเซียะ สถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได ้                                                                                                                                                                                                                       

ศกึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับท่านทีท่ าการคา้ขาย 

หรอืประกอบกจิการตา่งๆ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิง่ ประเทศจนี  



 
 

19.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ HAINAN AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่HU7995  **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

23.55 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากลกูคา้ทา่นจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัทกุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอืเวลาบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 2 

– 3 ทา่น 

อตัราทา่นละ 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 18 

ปี) 

อตัราทา่นละ 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 18 

ปี) 

อตัราทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

อตัราทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

วนัเดนิทางเดอืน มนีาคม 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 

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

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ไมร่วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 



 
 

** เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนญุาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก,รา้นไขมุ่ก,รา้นเป่ียเซีย๊ะ,รา้นยางพารา  ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ทา่น / รา้น** 

 

**  ท่านทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า   วซี่าท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่

ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่า

ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง  อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU)  อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  หรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุ่น

ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซีา่ชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่กรุ๊ป (กรณีต่างชาตทิีใ่ชว้ซีา่จ่ายเพิม่จากค่าทัวร ์1,000 หยวน และผู ้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่วซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทย

และเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซีา่จนีทอ่งเทีย่วแบบเดีย่ว (4วันท าการ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับผูถ้อื

พาสปอรต์ไทยโดยทา่นตอ้งไปยืน่ดว้ยตัวเอง) 

 



 
 

หมายเหต ุ 

- หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุ๊ปจะถูกยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้รวมทัง้ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวี

ซา่ไดท้กุกรณี   

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซีา่

เดีย่วเทา่นัน้ 

- ในกรณีรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ้่ายในการท า วซีา่เดีย่วยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซีา่ด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,750 บาท 

(อตัราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้)  

- กรณีทีส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดแ้ตล่กูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซีา่เดีย่วสามารถตดิตอ่ตัวแทนรับท าวซีา่ใกลบ้า้นทา่น 

- ส าหรับผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดังตอ่ไปนี ้ 1.อสิราเอล   2.อฟักานสิถาน   3.ปากสีถาน  4.อซุเบกสิถาน   5.ทาจกิ ิ

สถาน  6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   

15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

 (ตัง้แตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่กรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซีา่เดีย่วเทา่นัน้)  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 35 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้** ยกเวน้ พี

เรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิท

จะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารอง

ทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวี

ซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณา

สอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่าน

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อสอบถาม

เพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภมูกิาศ 

และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่ท่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 



 
 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่าสว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่ง

นอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิด

เร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบน

หมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่

แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของทา่น

ช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา 

มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก 

และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทาง

ฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มคีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้ง

ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม 

หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส่ว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  



 
 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้) 

•• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่  6เดอืน  

ใชส้ าเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน  เห็นท ัง้ !! หนา้เต็ม ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ 2 

• รปูถา่ย ถา่ยจากมอืถอื หรอื กลอ้งถา่ยรปูหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว หา้มถา่ยเซลฟ่ี และสง่รปูเขา้มาทางไลน ์ไดเ้ลย 

ตามตวัอยา่งดา้นลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นใดทีเ่คยไป  ประเทศดงันี ้ไมส่ามารถใชว้ซีา่กรุป๊เขา้จนีได ้24 

ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  

ขอขอบพระคณุทกุทา่น ** ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 


