
 

 

รหัสทัวร ZET1903475 
ทัวรจีน จางเจียเจี่ย เฟم�งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน [เลสโก จอม
ยุทธขามป] 5 วัน 3 คืน (CZ) 
สะพานสายรุง   ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง   เมืองโบราญเฟم�งหวง 
ยอดเขาเทียนเหมินซาน   ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก   ถํ้าประตูสวรรค 
เขตอูหลิงหยวน   เขาเทียนจื่อซาน   สะพานใตหลาอันดับหน่ึง   สะพานแกว 
พิพิธภัณฑภาพวาดทราย   ถนนคนเดินซีปูเจี่ย 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินจางเจียเจี ้ย – เมืองเฟم�งหวง – 
สะพานสายรุง – ลองเรือตามลํานํ้าถัวเจียง – เมืองโบราญเฟم�งหวง (-/L/D) 

 
03.30  นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 

10  เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิร นแอร ไลน (China Southern 
Airlines) ซึ ่งจะมีเจาหนาที ่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื ่องของกระเป�า
เดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

 
 
06.25  บินลัดฟ�าสู เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China 

Southern Airlines) เท่ียวบินที ่CZ606 (ใชระยะเวลาบิน 3 ช่ัวโมง 25 นาที) 
10.35  เดินทางถึง สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางสู เมืองเฟم�งหวง (Fenghuang) เปน
เมืองที่ขึ้นอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน ตั้งอยูริมแมนํ้าถัวเจียง ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดานชองแคบภูเขา
ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว เมืองโบราณเฟم�งหวง หรือที่ถูกเรียกในอีก
ชื่อ เมืองหงส เปนเมืองโบราณที่สรางในราชวงศถัง ซึ ่งเปนเมืองที่กอขึ้นดวยหิน 
จุดเดนคือกําแพงโบราณ ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาท่ีตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลาย
รอยแหง 

 



 

 

 
 
 จากนั้นนําทาน ลองเรือแมนํ้าถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศ

ของสองฝم�งแมนํ้าถัวเจียง ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟم�งหวง 
ชมบานเรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุย ฯลฯ ซึ่งเต็มไป
ดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีนโบราณสรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง 
ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผาดั้งเดิมของที่นี่เรียกวาชนเผาถูเจียง เอาเรือ
ออกมาลอยลําคอยรองเพลงตอนรับนักทองเที่ยวเพิ่มสีสันระหวางการลองเรือให
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
 



 

 

 
 
ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือ อันเนื่องมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพ

อากาศ หรือเหตุผลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดย นํา
ทานชมบานตระกูลหยาง และ ชมพิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟم�งหวงแทน 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู สุกี้เห็ด (1) 
 
 นําทานชม สะพานสายรุง (Rainbow bridge) สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุม

เหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอย
ปกอนที่จะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็นจุดเดนของเฟم�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียง
รายเปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 



 

 

 
 
นําทานชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟم�งหวง (Fenghuang Ancient Town) 
ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง โดยภูมิประเทศเปนภูเขา และมีทุงนาลอมรอบ ซึ่งตัว
เมืองตั้งอยูบริเวณเชิงเขา มีแมนํ้าถัวเจียงไหลผาน มีสะพานหงเฉียวเปนทางเชื่อม มี
ถนนที่ปูดวยหินขาว และมีกําแพงโบราณตั้งอยูริมนํ้า หากทานใดที่ไดมาเยือนจะ
เหมือนเปนประตูเขาสูเมืองจีนโบราณในสมัยกอน พรอมกับทุกทานจะไดสัมผัสความ
งดงามของเมืองโบราณเฟ งหวง นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่�م
บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปดวยไฟและโคมไฟตางๆภายในเมืองโบราณ
แหงนี้ นอกจากนี้ทุกทานยังสามารถชอปปم�งของพื้นเมือง อาหารพืนเมือง หรือขนม
พื้นเมืองตางๆมากมาย 

 



 

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก JISHOUSUNSHINE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง รานผลิตภัณฑยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชา

ไฟฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก – ถํ้า
ประตูสวรรค (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
 นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอน

เพื ่อสุขภาพชนิดตางๆ นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าขึ ้นสู  ยอดเขาเทียนเหมินซาน 
(Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคากระเชาไฟฟ�า ขึ ้นสู
ยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเชาแหงนี้จัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก มี
ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา 
สามารถบรรจุผูโดยสารไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับนํ้าหนักของผูโดยสาร) และ
กระเชาแหงน้ีจัดไดวาเปนกระเชาที่มีความทันสมัยมากที่สุดแหงหน่ึง ระหวางทางทาน
จะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา 

 



 

 

 
 

 นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก 
(Glass Balcony) (รวมคาเขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปนสะพาน
กระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไปดวยหนาผาสูงชัน ความกวางของ
ระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเปนการทา
ทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกทาน
จะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียงแกว เพ่ือรักษาความสะอาดและความใส
ของกระจก  

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูสุกี้ปลา (4) 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ถํ้าประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันได

เลื่อนขึ้นสู ถํ้าประตูสวรรค) ประวัติของโพรงถํ้าแหงนี้เริ่มบันทึกไววา ราวป ค.ศ. 
263 เกิดเหตุการณหนาผาของภูเขาซงเหลียง (Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตร
ถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุนี้ทําใหภูเขา
ลูกนี้ถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ประตูนี้มี
ความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้า
ประตูสวรรคทานจะไดชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุงขึ้นสูภูเขาประตูสวรรค ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางลงจากเขาดวยรถบรกิารของอุทยานฯ   

 



 

 

 
 

** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
 
- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ โดย อาจจะเปนนั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลง
โดยกระเชาไฟฟ�า กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทําใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอ
คิวนาน หรือหากบันไดเลื ่อนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุด
ใหบริการ การเที่ยวชมจะตองใชการขึ้น และ ลงโดยกระเชาไฟฟ�าเปนการแทน 
ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง โดย
คํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาผูเดินทางเปนสําคัญ  
- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาชม

อุทยานฯได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินไมวาสวนใด สวนหนึ่ง
ไดทุกกรณี และอาจไมสามารถจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนใหได ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศ และเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอ
นักทองเที่ยวทุกทาน โดยสถานการณเชนนี้ไมสามารถทราบลวงหนาได และ 



 

 

คาใชจายในการเขาอุทยานฯ ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลว
ทั้งหมด โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- ในกรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงที่เที่ยวขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปน ถํ้ามังกรเหลือ หวง

หลงตง หรือตามความเหมาะสม 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูอาหารซีฟู�ด+ไวน

แดง (5) 
พักที่ RAMADA ZHANGJIAJIE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม รานหยก – เขตอูหลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (ราคาทัวรนี้รวมลิฟทแกวขึ้น+

ลิฟทแกวไป�หลงลง)  – สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง – รานใบชา (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย

ตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับ
การใสเครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมี
อํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุล
ใหเกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีก
ดวย ทานเดินทางสู เขตอูหลิงหยวน (Wulingyuan) คือช่ือเรียกบริเวณอนุรักษทาง
ธรรมชาติของจีนหลายๆแหลงรวมกันที ่ม ีทั ้งความงดงามทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร จนไดรับประกาศใหเปนมรดกโลก ตั ้งอยู ในเขตเมืองจางเจียเจี้ย 
มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงในเรื่องเปนแหลงที่มีเสา
หินควอรตไซตกวา 3,100 ตน 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูปم�งยางเกาหลี 

(7) 
 



 

 

จากนั้นนําทุกทานนั่งกระเชาขึ้นสู เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการน่ัง
กระเชาขึ้นสูยอดเขาน้ันใชระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเชาแตละตูสามารถน่ังได  
8 ทาน โดยระหวางที่นั่งกระเชานั้นทานสามารถชมทิวทัศนที่อยูเบื้องลาง ทานจะได
พบกับแทงภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปดวยพืชนานาชนิด  
เมื่อกระเชาขึ้นถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ 
ทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลําหวยลึก และป�าหินหินยักษในรูปลักษณะ
ตางๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแหงนี้ยังเปนที่ถายทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลาย
เรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ ภาพยนตรเรื่อง
อวตาร(AVATAR) น่ันเอง 

 

 
 

จากนั้นนําทานชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกวาสะพานหนึ่งในใต
หลา บางก็เรียกวาสะพานใตฟ�าอันดับ1 มีทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่งถือเปดจุดทองเที่ยว
สําคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเปนที่ถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง หลังจากน้ัน



 

 

นําทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่มี
ความสูง 326 เมตร ถูกสรางขึ้นตั้งแตป 2002 (พ.ศ. 2545) ดวยงบประมาณกวา 
180 ลานหยวน หรือราว 975 ลานบาท ซึ ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World 
Records วาเปนลิฟตภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก  
 

 
** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 

 
- การขึ้น-ลงเขาดวยลิฟทและกระเชา อยางละ 1 เที่ยว ตามความเหมาะสม โดย

ไกดทองถื่นจะแจงใหทราบ  
- ในกรณีที่กระเชาหรือลิฟทปดซอมบํารุง หรือปญหาทางสภาพอากาศ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- ในกรณีที่ตองเปลี่ยนแปลงที่เที่ยวขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปน ภูเขาสิงโต หวงซือ

จาย หรือตามความเหมาะสม 
 

 
นําทานเดินทางสู รานใบชา (Tea Shop) สวรรคของคนรักชา ใหทานไดชิมชาตางๆ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ชาอูหลงของเมืองปกกิ่ง ชาผู
เออรจากเมืองหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงตางๆหลากหลายชนิด ที่รวบรวม
จากแหลงผลิตขึ้นชื่อ ใหทานไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและใหโอกาสทานไดลิ้ม
รสชาติของชาชนิดตางๆไดอยางเต็มที ่
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 
พักที่ WULINGXINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL ร ะ ดั บ  5  ด า ว  ห รื อ

เทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่สี่ รานบัวหิมะ – สะพานแกว (ราคาทัวรนี้รวมตั๋วคาเขาสะพานแกว ไป-กลับ) – 
พิพิธภัณฑภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย – สนามบินจางเจียเจ้ีย (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu 
Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาว
จ ีนทุกบ านมาแตโบราณ นําทานเดินทางสู   แกรนดแคนยอน (The Grand 
Canyon of Zhangjiajie) แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ตั้งของสะพานแกวขามเขาท่ี
ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเปนสถานที่ทองเท่ียวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย นําทาน ทาทาย
ความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge 
of Zhangjiajie) (รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคน
ยอนท่ีมีความสูงเหนือพ้ืนดินกวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบ
โดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงนี้ทํา
หนาที่เปนทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรม
อยางบันจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

 



 

 

 
 

 
** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 

 
- ในกรณีที่หิมะตกหนังทําใหรถไมสามารถขึ้นมายังจุดสะพานแกวจางเจียเจี่ยได ใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯขอขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเปน ทะเลสาบเป�าเฟงหู หรือตามความ
เหมาะสม 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวิน
เซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบ
ใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ด



 

 

ทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับ
รางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก  
 

 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจ่ีย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขต

อุทยานอูหลิงเหยียนเปนถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคา
พื้นเมืองเพื่อใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขายสินคาตางๆ จําหนายสินคาที่ระลึก 
และสินคาเส้ือผาของพื้นเมืองตางๆ ในราคาถูก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 

21.50  บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูมิ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 
(China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ605 (ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 
15 นาท)ี 

 
 
 
 



 

 

วันที่หา สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (-/-/-)   
 
00.15  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 

** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 
 

เน่ืองจากในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพนัธ ของทุกป จะเขาสูชวงฤดูหนาวของจางเจีย
เจ้ีย ทั้งนี้อาจมีหิมะตกขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ ในกรณีที่หิมะตกหนัก อาจทาํให

สถานที่ทองเที่ยวในบางจุดปด หรือเสนทางถนนในบางแหงปด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน
การปรับโปรแกรม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของลูคาเปนหลัก 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 17,999 4,999 9,999 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/
ทริป** 

 



 

 

**เด็กอายุ 2-18 ป ตองชําระอัตราคาทัวรเพ่ิม 3,000 ตอทาน 
 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

7,900 บาท ** 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 23 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     



 

 

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให



 

 

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนกัทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  



 

 

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ



 

 

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 

ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 
 
 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 
** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 

เปนตนมา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 
1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          
5. ทาจิกิสขาน       6. เติรกเมนิสถาน 
7. อิหราน            8. อิรัก                       9. ตุรก ี                 10. อียิปต                   
11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย 
13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย            18. ซูดาน 
19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รฐัปาเลสไตน 
 

** (กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อีกครั้งหากทานเคยมีประวัติการเดินทางไปยัง 22 
ประเทศขางตน) ** 

 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ



 

 

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบตัิเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


