
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามล าน ้าถัวเจียง - เมืองโบ
ราญเฟ่ิงหวง 

03.30 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า
เซาทเ์ทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋า
เดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

06.25 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจ้ีย โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เท่ียวบินท่ี 
CZ606 (ใช้ระยะเวลาบิน 3 ช่ัวโมง 25 นาท)ี 

 
 



 

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจ้ีย ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจาก
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองเฟ่ิงหวง 
(Fenghuang) เป็นเมืองท่ีข้ึนอยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหู
หนาน ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าถวัเจียง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็น
แนว เมืองโบราณเฟ่ิงหวง หรือท่ีถูกเรียกในอีกช่ือ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณท่ีสร้างในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อ
ข้ึนดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ทางด้านวฒันธรรมอนัล ้ าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าถัวเจียง 
(Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้ าถวัเจียง ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเท่ียวชมภายในเมือง
โบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้า สะพานโบราณ เจดียว์ ัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน
ท่ีมีลกัษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผ่า
ดั้งเดิมของท่ีน่ีเรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลงตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเพิ่มสีสันระหว่างการ
ล่องเรือใหส้นุกสนานมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือไดเ้น่ืองจาก สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือเหตุผล
อ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม น าท่านชม “บ้านตระกูลหยาง” และเยี่ยมชม 
“พพิธิภัณฑ์เมืองโบราณเฟ่ิงหวง”  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนู สุกีเ้ห็ด (1) 
บ่าย น าท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส 

เป็นสะพานประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อยปีก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของเฟ่ิงหวง 
คือบา้นท่ียกพื้นสูงเรียงรายเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ น าท่าน
ชมแสงสียามเยน็ เมืองโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศชิ์ง โดยภูมิประเทศ
เป็นภูเขา และมีทุ่งนาลอ้มรอบ ซ่ึงตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา มีแม่น ้ าถวัเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทาง
เช่ือม มีถนนท่ีปูดว้ยหินขาว และมีก าแพงโบราณตั้งอยูริ่มน ้า หากท่านใดท่ีไดม้าเยอืนจะเหมือนเป็นประตูเขา้สู่เมือง
จีนโบราณในสมยัก่อน พร้อมกบัทุกท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามของเมืองโบราณเฟ่ิงหวง น าทุกท่านเพลิดเพลินไป
กบัแสงสียามเย็น ท่ีบรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดบัไปด้วยไฟและโคมไฟต่างๆภายในเมืองโบราณแห่งน้ี 
นอกจากน้ีทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนมพื้นเมืองต่างๆมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทยีนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ า้ประตูสวรรค์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 น าท่านสู้ ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ น าท่าน 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋ว
กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเทียนเหมินซานเรียบร้อยแล้ว) กระเชา้แห่งน้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก 
มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้า สามารถบรรจุผูโ้ดยสารได้
ประมาณ 7-8 ท่าน (ข้ึนอยู่กบัน ้ าหนกัของผูโ้ดยสาร) และกระเช้าแห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นกระเช้าท่ีมีความทนัสมยัมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยลูก สลบัซบัซ้อนกนัดูสวยงามแปลกตา น าท่าน 
ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วเข้าชม
เรียบร้อยแล้ว) ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ท่ีมีระยะทางถึง 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียง



 

แก้ววดัจากขอบหน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสั
ทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุ้มรองเทา้ขณะเดินบนระเบียงแกว้ เพื่อรักษา
ความสะอาดและความใสของกระจก  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูสุกีป้ลา (4) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ ้าประตูสวรรค์ (Heaven Gate Cave) (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วบันไดเล่ือนขึ้นสู่ ถ ้าประตู

สวรรค์เรียบร้อยแล้ว) ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบนัทึกไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซ่งเห
ลียง (Songliang Shan) ท่ีสูงนบัพนัเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยช่องประตูยกัษ ์ดว้ยเหตุน้ีท า
ใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค ์นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความ
กวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขั้นบนัได 999 ขั้น ท่ีมุ่งข้ึนสู่ภูเขาประตู
สวรรค ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางลงจากเขาดว้ยรถบริการของอุทยานฯ   

ข้อส าคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ  
 การเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ 

โดย อาจจะเป็นนัง่รถอุทยานข้ึนและขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีท่ีคิวรอข้ึนยาว อาจท าให้ลูกคา้ผูเ้ดินทาง
เสียเวลาในการรอคิวนาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดให้บริการ การ
เท่ียวชมจะตอ้งใช้การข้ึน และ ลงโดยกระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้ริการโดยรัฐบาล ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่สามารถคืนเงินไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี และ อาจไม่สามารถจดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ได้ 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ และเง่ือนไขการรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวทุกท่าน โดย
สถานการณ์เช่นน้ีไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ และ ค่าใช้จ่ายในการเขา้อุทยานฯ ทางบริษทัได้ท าการจ่าย
ล่วงหนา้เรียบร้อยแลว้ทั้งหมด โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูอาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง (5) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ร้านบัวหิมะ - ถ า้หวงหลงต้ง - ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง - สะพานแก้ว - ร้านใบชา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 

หรือ ครีมเป่าซู่ถงั สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น
แกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถ า้หวงหลงต้ง (Huanglong Dong) หรือ ถ า้มังกรเหลือง 
(Yello Dragon Cave) ซ่ึงถ ้าแห่งน้ีมีความงดงาม และถือวา่เป็นถ ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในจางเจียเจ้ีย หรือฉายาท่ีผูค้นต่างก็
เรียกกันเป็นเสียงเดียวว่า “อภิมหาถ ้าแห่งเมืองจางเจียเจี้ย” มีความสูง 50 เมตร กวา้ง 80 เมตร และยาวถึง 30 
กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมเพียง 4.5 กิโลเมตร โดยประมาณ น าทุกท่านล่องเรือไปตามล าน ้ าภายในถ ้า (ราคาทวัร์น้ีรวม
ตัว๋ล่องเรือเรียบร้อยแลว้) ชมน ้าตกเทวดาสวรรค ์จากนั้นลดัเลาะไปตามอุโมงคภ์ายในถ ้า ต่ืนตาต่ืนใจกบัหินงอกหิน
ยอ้ยท่ีมีรูปลกัษณะงดงามตระการตามากมายท่ีวิจิตรงดงาม น าท่านชมเสาหลกัมงักรขนาด 10 คนโอบ และอีกหน่ึง
ไฮไลท์สระน ้ าพญามงักร ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 400 ตารางเมตร ซ่ึงในส่วนของความลึกของสระน้ีนั้นยงัคงเป็น
ปริศนาท่ียงัมิมีผูใ้ดวดัไดน้ าท่านเดินทางสู่ ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง อีกหน่ึงสถานท่ีเป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินท่ีไม่
ควรพลาด โดยทุ่งแห่งน้ีอยูท่างดา้นหนา้ของถ ้าหวงหลงตง้ ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีดอกมสัตาร์ด



 

ก าลงัผลิบานเป็นสีเหลืองไปทัว่ทอ้งทุ่งทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ ณ ท่ีสวนหวงหลงตง้ ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แต่ส าหรับคนจีนแลว้มกันิยมมาเท่ียวชมกนัมากมาย น าทุกท่านเก็บภาพ
ความประทบัใจ ความสวยงามของทุ่งมสัตาร์ดท่ีเหลืองอร่ามไปทัว่ทอ้งทุ่ง   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วย เมนูป้ิงย่างเกาหล ี(7) 
น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียว กบั สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 
(ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับเรียบร้อยแล้ว) เหนือแคนยอนท่ีมีความสูงเหนือพื้นดินกวา่ 980 ฟุต 
และมีความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบช่ือดงัจากประเทศอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้
แห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจ๊ีจั้มและซิบ
ไลน์ให้ทา้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ให้ท่าน
ไดชิ้มชาต่างๆท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชาอู่หลงของเมืองปักก่ิง ชาผู๋เอ๋อร์จากเมืองหยุน
หนาน และชาอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ีรวบรวมจากแหล่งผลิตข้ึนช่ือ ให้ท่านไดช้มกระบวนการ
ผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ ร้านผ้าไหม - สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน - ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย - สนามบินจางเจียเจีย้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม (Silk Shop) ให้ท่านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจาก
โรงงานคุณภาพทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน (Taohuayuan) ตั้งอยู่
ในมณฑลเถาหยวน ห่างจากเมืองจางเจียเจ้ีย 138 กิโลเมตร มีพื้นท่ีสวยงามตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ าหยวน และเมือง
โบราณ อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีชมดอกทอ้บานท่ีสวยท่ีสุดอีกดว้ย ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ หรือในเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม
ของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีสวยท่ีสุด หรือเขา้สู่เทศกาลดอกทอ้บานโดยทุกวนัท่ี 8 มีนาคม ถึง วนัท่ี 8 พฤษภาคม ของทุก
ปีโดยประมาณจะเป็นช่วงท่ีรัฐบาลจีนจดัเทศกาลชมดอกทอ้ข้ึน แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพในปีนั้นๆ อีกดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนนคน

เดินท่ีลงทุนโดยรัฐบาลทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งสินคา้พื้นเมืองเพื่อให้คนทอ้งถ่ินมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างๆ จ าหน่าย
สินคา้ท่ีระลึก และสินคา้เส้ือผา้ของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (11) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.50 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เทีย่วบินที ่
CZ605 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 

 

วนัทีห้่า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   

00.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

 
 



 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ มี
เตียงและไม่มีเตียง 
(เด็กอายุต ่ากว่า 20 

ปี) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

02 – 06 มีนาคม 2563 12,999 15,999 4,999 6,999 

11 – 15 มีนาคม 2563 13,999 16,999 4,999 6,999 

19 – 23 มีนาคม 2563 14,999 17,999 4,999 6,999 

27 – 31 มีนาคม 2563 14,999 17,999 4,999 6,999 
 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่าน้ัน) 
** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
** ส าหรับอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซกั   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใช้
บริการ)   



 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าคร้ังแรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา

หนา้ด่าน หรือวซ่ีากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท 

ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 26 วัน กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้
ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 



 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่า
บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกทีม่ีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  
ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 

เดือน  
2.1. กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงาน
เขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
** รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจ
ของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ันเป็นผู้ก าหนด จึง
อาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพิม่เติ่มกะทันหัน ** 

 
เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 
 

 
 


