
 
 
 

 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเจิง้โจวซินเจิง้ – เมืองเจิง้โจว 

14.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล ์(WE) พบเจา้หนา้ท่ี
คอยใหก้ารตอนรับ และด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

 



16.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินเจิง้โจวซินเจิง้ ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี WE680  (สายการบินไทยสมายล์ มีบริการ
อาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินเจ้ิงโจวซินเจ้ิง เมืองเจิง้โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ผา่นขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกัเมืองซิงหม้ี  

พกัที่ CHEERDE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกงัฟู – ถ า้หลงเหมิน – เมืองหลงิเป่า  

เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน ท่ีมีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของ

เทือกเขาซงซาน หน่ึงในจ านวนหา้ยอดเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน ระหวา่งเมืองลัว่หยาง และเมืองเจ้ิง
โจว โดยจกัรพรรดิ เส่ียวเหวิน ทรงสร้างข้ึนเม่ือ 48 ปี ก่อนพุทธศกัราช (ค.ศ. 495) เพื่อให้เป็นท่ีพ  านกัของภิกษุ ผู ้
เดินทางมาจากอินเดีย ส่วนยุทธจกัรเส้าหลินต านานระบุวา่ ถือก าเนิดข้ึนในราว 23 ปี ก่อน พ.ศ. (ค.ศ. 520) โดยท่าน 
โพธิธรรม สมณะในพระพุทธศาสนาผู ้จาริกมาจากอินเดีย ท่านเป็นผูริ้เร่ิมการฝึกฝนออกก าลงักาย เพือ่ใหก้ลา้มเน้ือ
และขอ้ต่อต่างๆ แขง็แรง ลกัษณะการเคล่ือนไหวของร่างกายในการฝึกฝนนั้น ท่านไดเ้ลียนแบบมาจากท่าทีของสัตว์
ชนิดต่างๆ ท่ีได้พบเห็นมา และนับแต่นั้นภิกษุแห่งวดัเส้าหลินก็ถือปฏิบติั การฝึกฝน ร่างกายรวมทั้งวิทยายุทธ์ 
ทั้งหลายเป็นวตัรประจ าวนั ให้ท่านชมสถานท่ีส าคญัในวดัเส้าหลินอนัไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดีย์
กวา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลินและหลวงจีน จากนั้นน าท่าน ชมการแสดง
กังฟู ท่ีมีการสืบทอดและมีการจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดช้มภายในวดัเส้าหลิน วดัเส้าหลินมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก
ท่ีสุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ไดรั้บการกล่าวขานในเร่ืองของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมดัมวย พลงั
ลมปราณและกงัฟูเส้าหลินเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกนัตวัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของจีน 
ปรากฏช่ือในนิยายก าลงัภายในหลายต่อหลายเร่ือง ซ่ึงลว้นแต่กล่าวถึงวชิาเพลงหมดัมวย พลงัลมปราณและกงัฟูเส้า
หลินอยูเ่สมอ 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองลั่วหยาง น าท่านชม ถ า้หลงเหมิน หรือวดัถ ้าผาหลงเหมิน (รวมค่ารถแบตเตอร่ี) เป็นหมู่

ถ  ้ าท่ีสลกับนผาหินเกือบ 2,500 ถ ้ า สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 5-7 ถือเป็น 1 ใน 3 ประติมากรรมถ ้ าทาง
พุทธศาสนาท่ีส าคญัท่ีสุดของจีน สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 เน่ืองดว้ยความ
วจิิตรพิสดารท่ีเป็นถ ้าสลกัพระพุทธรูปไดง้ดงามท่ีสุด และมีใบหนา้เป็นชาวจีนมากท่ีสุดดว้ย และท่ีเยีย่มยอดไปกวา่
นั้นคือ เป็นถ ้าหินท่ีมีฮวงจุย้ดีมากท่ีสุดอีกดว้ย กล่าวกนัวา่ ณ ท่ีแห่งน้ีเป็นเสมือน "ประตูมงักร" คือภูมิประเทศติด
ภูเขาและแม่น ้า ซ่ึงแม่น ้าท่ีวา่น้ีช่ือ      "อีเหออนั" พระพุทธรูปองคใ์หญ่สุดมีความสูงกวา่ 17 เมตร 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่ RAMADA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองหลงิเป่า – เมืองซีอาน – พพิธิภัณฑ์กองทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ – (OPTION SHOW ราชวงศ์ถัง) 

เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเช้าน าท่านออกเดินทางจากเมืองหลิงเป่าไปยงั เมืองซีอาน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของโลกเมืองและเป็นปลายทางของเส้นทางสาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


ไหม ซีอานมีประวติัอนัยาวนานมากกวา่ 3,100 ปี ซ่ึงมีความหมายวา่ "ความสงบสุขชัว่นิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมือง
ท่ีเจริญและใหญ่ท่ีสุดในส่วนตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมค่ารถแบตเตอร่ีแลว้) ตั้งอยูห่่างจากตวัเมือง

ซีอานไปทางทิศตะวนัออก ชาวจีนเรียกสุสานแห่งกองทพัของจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเตว้า่ “ฉินหยง่” บา้งเรียก “ปิงหม่า
หย่ง” โดยปิง หมายถึง ทหาร หม่า หมายถึง ม้า และหย่ง หมายถึง หุ่น ซ่ึงสุสานกองทพัมีทั้งหมด 3 หลุม โดย
ทางการเปิดให้ชมเพียงหลุมท่ี 1 และ 3 เท่านั้น สถานท่ีแห่งน้ีถูกขุดพบโดยบงัเอิญ ในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาใน
หมู่บา้นซีหยาง ในขณะท่ีขดุดินเพื่อท าบ่อน ้ า บริเวณเชิงเขาหลีซาน โดยในระหวา่งท่ีขุดนั้นก็บงัเอิญพบกบัซากของ
ทหารดินเผา ท่ีทราบภายหลงัวา่มีอายุมากกวา่ 2,000 ปี ปัจจุบนัรัฐบาลจีนขุดคน้พบวตัถุโบราณท่ีเป็นกองทพัทหาร
ดินเผา สรรพาวุธ รถมา้และมา้ศึก จ านวนทั้งส้ินกว่า 7,400 ช้ิน ภายในบริเวณพื้นท่ีหลุมสุสานกว่า 25,000 ตร.ม. 
สุสานจ๋ินซีฮ่องเตไ้ดรั้บการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2530 OPTION : โชวร์าชวงศถ์งั อนั
ตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและ
ศิลปะท่ีรุ่งเรืองอย่างสุดๆ ราคาโชวน้ี์ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์ สงวนสิทธ์ิเฉพาะท่านท่ีสนใจเท่านั้น ราคาโชว์
ประมาณ 200 หยวน สามารถติดต่อสอบถามไดจ้ากไกด์ทอ้งถ่ินในวนัเดินทาง โชวใ์ชเ้วลาแสดงประมาณ 90 นาที 
ส าหรับท่านท่ีไม่ไดส้นใจซ้ือ Option เสริมดูโชว ์สามารถเดินเล่นชอ้ปป้ิงบริเวณโดยรอบได ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ต์สุกี ้ 
พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เมืองซีอาน – พพิธิภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเลก็ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วดัลามะ – จัตุรัสหอระฆงัและหอกลอง – ช้
อปป้ิงย่านจัตุรัศหอระฆัง – น่ังรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว – สนามบินเจิง้โจวซินเจิง้ – สนามบินสุวรรณภูมิ – 
กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์ซีอาน ซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกนั เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมโบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจาก สุสาน

โบราณและของเก่าจากพื้นท่ีต่างๆ จดัแสดงไวใ้นพื้นท่ีกวา่ง 130,000 ตารางเมตร น าท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก ตั้งอยู่
ภายในวดัเจ้ียนฝซ่ึูงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.684 ในสมยัราชวงัศถ์งั บนพื้นท่ีอนัเป็นวงัเดิมของฮ่องเตสุ้ยหยางต้ีหยางกวา่ง 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 วนัการสวรรคตของฮ่องเตถ้งัเกาจง  โดยแต่เดิมมีการตั้งช่ือวา่วดัเส้ียนฝ ูกระทัง่ปี 
ค.ศ.690 ในสมยัของพระนางบูเช็กเทียน จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวดัเจ้ียนฝ ูขณะท่ีเจดียห่์านป่าเล็กนั้นสร้างข้ึนในรัชสมยั
ของฮ่องเตถ้งัจงจง ระหวา่งช่วงปี ค.ศ.707-709 โดยสร้างเป็นเจดียท์รงส่ีเหล่ียมเหมือนเจดียห่์านป่าใหญ่ แต่รูปทรง
เล็กกวา่และเต้ียกวา่เล็กนอ้ย นัง่รถผา่นชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตั้งอยูท่างทิศใตข้องก าแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 652 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัเกาจง ฮ่องเตอ้งคท่ี์สามแห่งราชวงศถ์งั เจดียห่์านป่าใหญ่ องคเ์จดียมี์รูปแบบเรียบ
ง่าย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ช้ิน แต่เมืองซีอานไดป้ระสบภยัแผน่ดินไหวมาหลายคร้ัง จึงไดมี้
การบูรณะเร่ือยมาและมีการบูรณะใหญ่ในสมยัราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ปัจจุบนัองคเ์จดียมี์ 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร 
ฐานขององคเ์จดียว์ดัจากตะวนัออกไปตะวนัตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใตย้าว 48.8 เมตร เจดียห่์านป่าใหญ่ 
ศาสนสถานโบราณท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผน่ดินจีน หลงัจากท่ีพระถงัซ าจัง๋เดินทางไปยงัชมพู
ทวปีเพื่ออญัเชิญพระไตรปิฎกกลบัมา ท่านก็ไดพ้  านกัท่ีวดัตา้เฉียนและเป็นเจา้อาวาสของวดัน้ี จากนั้นไดมี้การสร้าง
เจดีย ์5 ชั้นเพื่อใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้ ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนั
เล่ม ภายหลงัไดถู้กท าลายลงในสมยัพระนางบูเช็กเทียน พระนางจึงมีพระบญัชาใหส้ร้างข้ึนใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


พงัทลายจากแผน่ดินไหวเหลือเพียง 7 ชั้นดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั (ไม่รวมค่าข้ึนเจดีย)์ น าท่านชม วดัลามะ หรือยงเห
อกง เป็นวดัหน่ึงของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอนัลือช่ือ วดัลามะเป็นวดัท่ีมีเน้ือท่ีกวา่ 6 หม่ืนตารางเมตร แต่เดิมวดัลา
มะแห่งน้ีเป็นพระต าหนกัท่ีเฉียนหรงฮ่องเต ้กษตัริยอ์งคท่ี์สองของราชวงศชิ์งสร้างใหอ้งคช์ายส่ีหรือหยง่เจ้ิง 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูเป็ดย่าง  
 จากนั้นน าท่านสู่ จัตุรัสหอระฆัง น าท่านชม หอระฆัง ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอาน สร้างจากอิฐและไม ้เป็นอาคาร

หลงัคาสามชั้น มีความสูงทั้งหมด 36 เมตร หอระฆงัแห่งน้ีเร่ิมสร้างเม่ือปีท่ี 17 สมยัจกัรพรรดิหงอู่แห่งราชวงศห์มิง
(ค.ศ.1384) เป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีเด่นชดัของราชวงศห์มิง เป็นหอระฆงัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและรักษา
ไวส้มบูรณ์แบบท่ีสุดของจีนโบราณท่ีสืบทอดจนถึงปัจจุบนั และ หอกลอง เมืองซีอานสร้างในปี ค.ศ. 1380 ซ่ึงเป็น
ยคุการปกครองของฮองวูฮ่องเตแ้ห่งราชวงศห์มิง ผา่นการบูรณะสองคร้ังสองคราในราชวงศชิ์ง อาคารสองชั้นท่ีรับ
น ้าหนกัดว้ยผนงัหลงัน้ีสูง 34 เมตร มีความยาวจากตะวนัออกจรดตะวนัตก 52.6 เมตร และความกวา้งจากเหนือจรด
ใต ้38 เมตร สถาปัตยกรรมของหอกลองเป็นการผสมผสานระหวา่งรูปแบบศิลปะราชวงศถ์งัและราชวงศชิ์ง รวมทั้ง
มีรายละเอียดของนวตักรรมบางอยา่งแตม้เติมอยูด่ว้ย อยา่งเช่น มีการอา้งวา่ในหอกลองไม่มีการใชต้ะปูเหล็กสักตวั
เดียว หอคอยทั้งสองไดช่ื้อวา่เป็น “ตึกสองพี่นอ้ง” หรือ “ระฆงัรุ่งอรุณและกลองรัตติกาล” เน่ืองจากประเทศจีนใน
อดีต โดยเฉพาะราชวงศ์หยวนนั้น จะมีการตีกลองเพื่อบอกเวลาและเตือนภยัยามมีสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการให้
สัญญาณบอกเวลานั้น ยามเชา้ใชเ้สียงระฆงั และยามค ่าใชเ้สียงกลอง จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดิน ท่ีบรรยากาศเต็ม
ไปดว้ยความคึกคกั สองฝากถนนเรียงรายด้วยร้านอาหารน้อยใหญ่ติดกนั ทั้งร้านแบบรถเข็นและตั้งโต๊ะมากมาย
ละลานตา ท่ีน่ีคือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน มีชาวจีนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามออกมานัง่รับประทานอาหารและ
เดินเลือกซ้ือของกินมากมาย ถนนเส้นน้ีมีอาหารใหเ้ลือกชิมมากมาย  

ค ่า อสิระอาหารค ่า เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ น่ังรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเจ้ิงโจวเพื่อเดินทางกลบัสู่สนามบิน เจ้ิง

โจวซินเจ้ิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากปกติหากใชเ้วลาเดินทางดว้ยรถตอ้งใชเ้วลาราวๆ 6-7 ชัว่โมง 
23.30 น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เท่ียวบินท่ี WE 681 (สายการบินไทยสมายล์ มี

บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
02.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ** 
 

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



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา/ท่าน (ผู้ใหญ่และเด็ก) 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพกัเดี่ยว 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

07 – 10 กุมภาพนัธ์ 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

19,999 4,000 12,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 17,999 4,000 10,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 18,999 4,000 11,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 18,999 4,000 11,999 
 

** 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 ** 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง 

เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  

กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอตัรา
ค่าบริการ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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 มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้
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. นกัท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 26 วนั พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพี
เรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้ งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 26 วัน กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้
ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ให้ถือว่านกัท่องเท่ียว
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
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง 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 ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 



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 ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต 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 าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

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

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

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน 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 (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) 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 าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

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

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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 ระหว่างรอการเดินทาง 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 จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้ งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ งหมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
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