
 

 
 

 

 

 

 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟงหวง - สะพานสายรุง - ลองเรือตามลํา

น้ําถัวเจียง - เมืองโบราญเฟงหวง 

 

03.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเตอร U สายการ

บินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือ

เรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

06.25 น. บินลัดฟาสู เมืองจางเจียเจี้ย โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) 

เที่ยวบินที ่CZ606 (ใชระยะเวลาบิน 3 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

10.35 น. เดินทางถึง สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางสู เมือง

เฟงหวง (Fenghuang) เปนเมืองที่ขึ้นอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตก

ของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูริมแมน้ําถัวเจียง ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดานชองแคบภูเขาที่เดนตระหงานมี

ยอดเขาติดตอกันเปนแนว เมืองโบราณเฟงหวง หรือที่ถูกเรียกในอีกชื่อ เมืองหงส เปนเมืองโบราณที่สราง

ในราชวงศถัง ซึ่งเปนเมืองที่กอขึ้นดวยหิน จุดเดนคือกําแพงโบราณ ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและ

ชิงหลายรอยแหง 
 

 
 

 จากนั้นนําทาน ลองเรือแมน้ําถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝงแมน้ําถัวเจียง 

ถือวาเปนไฮไลทในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟงหวง ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา สะพานโบราณ 

เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีนโบราณสรางในสมัย

ราชวงศหมิงและชิง ระหวางทางจะมีชาวบานซึ่งเปนชนเผาดั้งเดิมของที่นี่เรียกวาชนเผาถูเจียง เอาเรือออกมา

ลอยลําคอยรองเพลงตอนรับนักทองเที่ยวเพิ่มสีสันระหวางการลองเรือใหสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 



ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือ อันเนื่องมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ หรือเหตุผลอื่นๆ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดย นําทานชมบานตระกูลหยาง และ ชม

พิพิธภัณฑเมืองโบราณเฟงหวงแทน 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนู สุกี้เห็ด (1) 

บาย นําทานชม สะพานสายรุง (Rainbow bridge) สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลองในเว

นิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอยปกอนที่จะเดินถึงสะพานนั้นทานจะไดเห็นจุดเดน

ของเฟงหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงรายเปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาว

ตางประเทศ 
 

 
 

นําทานชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณเฟงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศชิง 

โดยภูมิประเทศเปนภูเขา และมีทุงนาลอมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยูบริเวณเชิงเขา มีแมน้ําถัวเจียงไหลผาน มี

สะพานหงเฉียวเปนทางเชื่อม มีถนนที่ปูดวยหินขาว และมีกําแพงโบราณตั้งอยูริมน้ํา หากทานใดที่ไดมา

เยือนจะเหมือนเปนประตูเขาสูเมืองจีนโบราณในสมัยกอน พรอมกับทุกทานจะไดสัมผัสความงดงามของเมือง

โบราณเฟงหวง นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น ที่บรรยากาศภายในเมืองจะถูกประดับไปดวยไฟ

และโคมไฟตางๆภายในเมืองโบราณแหงนี้ นอกจากนี้ทุกทานยังสามารถชอปปงของพื้นเมือง อาหารพื

นเมือง หรือขนมพื้นเมืองตางๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานเขาสูที่พัก... Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง รานผลิตภัณฑยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไฟฟา ขึ้นสูยอดเขาเทียน                

เหมินซาน) - ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ําประตูสวรรค 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 

 นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ นํา

ทาน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสู ยอดเขาเทียนเหมินซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวม

คากระเชาไฟฟา ขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน) กระเชาแหงนี้จัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก มี

ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา สามารถบรรจุผูโดยสาร

ไดประมาณ 7-8 ทาน (ขึ้นอยูกับน้ําหนักของผูโดยสาร) และกระเชาแหงนี้จัดไดวาเปนกระเชาที่มีความทันสมัย

มากที่สุดแหงหนึ่ง ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา 

 

 
 

 นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก (Glass Balcony) (รวมคา

เขา ระเบียงแกว หรือ ทางเดินกระจก) ซึ่งเปนสะพานกระจก ที่มีระยะทางถึง 60 เมตร ลอมรอบไปดวยหนา

ผาสูงชัน ความกวางของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทา

ทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกทานจะตองสวมผาหุมรองเทา

ขณะเดินบนระเบียงแกว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 



 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูสุกี้ปลา (4) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู ถ้ําประตูสวรรค (Heaven Gate Cave) (รวมคาบันไดเลื่อนขึ้นสู ถ้ําประตูสวรรค) 

ประวัติของโพรงถ้ําแหงนี้เริ่มบันทึกไววา ราวป ค.ศ. 263 เกิดเหตุการณหนาผาของภูเขาซงเหลียง (Songliang 

Shan) ที่สูงนับพันเมตรถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถ้ําขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุนี้ทําใหภูเขาลูกนี้

ถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตนั้นเปนตนมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 

57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถ้ําประตูสวรรคทานจะไดชมขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุงขึ้นสูภูเขาประตู

สวรรค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางลงจากเขาดวยรถบริการของอุทยานฯ   

 

 
 

 

 

 



** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 

- การเดินทางขึ้นสูยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ

สถานการณ โดย อาจจะเปนนั่งรถอุทยานขึ้นและขากลับลงโดยกระเชาไฟฟา กรณีที่คิวรอขึ้นยาว อาจทํา

ใหลูกคาผูเดินทางเสียเวลาในการรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปด หรือรถของอุทยานฯประกาศ

หยุดใหบริการ การเที่ยวชมจะตองใชการขึ้น และ ลงโดยกระเชาไฟฟาเปนการแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง โดยคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของลูกคา

ผูเดินทางเปนสําคัญ  

- หากทางอุทยานฯประกาศปดใหบริการโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถเขาชมอุทยานฯได ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินไมวาสวนใด สวนหนึ่งไดทุกกรณี และ อาจไมสามารถจัดโปรแกรมอื่นมา

ทดแทนใหได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ และเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลที่มีตอ

นักทองเที่ยวทุกทาน โดยสถานการณเชนนี้ไมสามารถทราบลวงหนาได และ คาใชจายในการเขาอุทยานฯ 

ทางบริษัทไดทําการจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูอาหารซีฟูด+ไวนแดง (5) 

นําทานเขาสูที่พัก... Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม รานหยก - เขตอูหลิงหยวน - เขาเทียนจื่อซาน (ราคาทัวรนี้รวมลิฟทแกวขึ้น+ลิฟทแกวไปหลงลง)  - สะพาน

ใตหลาอันดับหนึ่ง - รานใบชา 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

 นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายตามความเชื่อของคนชาวจีน

ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็

จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยใหมีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกท้ังยังชวยสรางสมดุลให

เกิดขึ้นไดทั้งรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย ทานเดินทางสู เขตอูหลิง

หยวน (Wulingyuan) คือชื่อเรียกบริเวณอนุรักษทางธรรมชาติของจีนหลายๆแหลงรวมกันที่มีทั้งความงดงาม

ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร จนไดรับประกาศใหเปนมรดกโลก ตั้งอยูในเขตเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหู

หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อเสียงในเรื่องเปนแหลงที่มีเสาหินควอรตไซตกวา 3,100 ตน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูปงยางเกาหลี (7) 

จากนั้นนําทุกทานนั่งกระเชาขึ้นสู เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขานั้นใช

ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึ่งกระเชาแตละตูสามารถนั่งได  8 ทาน โดยระหวางที่นั่งกระเชานั้นทานสามารถ

ชมทิวทัศนที่อยูเบื้องลาง ทานจะไดพบกับแทงภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายที่เขียวขจีปกคลุมไปดวยพืช

นานาชนิด  เมื่อกระเชาขึ้นถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงามของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่น

ตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน ลําหวยลึก และปาหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแหงนี้ยัง

เปนที่ถายทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็คือ คือ 

ภาพยนตรเรื่องอวตาร(AVATAR) นั่นเอง 



 
 

จากนั้นนําทานชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือท่ีบางคนเรียกวาสะพานหนึ่งในใตหลา บางก็เรียกวาสะพาน

ใตฟาอันดับ1 มีทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่งถือเปดจุดทองเที่ยวสําคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน เคยเปนที่ถายทํา

ภาพยนตรหลายเรื่อง หลังจากนั้นนําทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแกวไปหลง ลิฟทแกวแหงแรกของ

เอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ถูกสรางขึ้นตั้งแตป 2002 (พ.ศ. 2545) ดวยงบประมาณกวา 180 ลานหยวน หรือ

ราว 975 ลานบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records วาเปนลิฟตภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด 

และเร็วที่สุดในโลก  

 

** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 

- การขึ้น-ลงเขาดวยลิฟทและกระเชา อยางละ 1 เที่ยว ตามความเหมาะสม โดยไกดทองถื่นจะแจงใหทราบ  

- ในกรณีที่กระเชาหรือลิฟทปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 

 

นําทานเดินทางสู รานใบชา (Tea Shop) สวรรคของคนรักชา ใหทานไดชิมชาตางๆที่มีชื่อเสียงของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เชน ชาอูหลงของเมืองปกกิ่ง ชาผูเออรจากเมืองหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียง

ตางๆหลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหลงผลิตขึ้นชื่อ ใหทานไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและใหโอกาส

ทานไดลิ้มรสชาติของชาชนิดตางๆไดอยางเต็มที ่

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานเขาสูที่พัก... Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 



วันที่สี ่ รานบัวหิมะ - สะพานแกว (ราคาทัวรนี้รวมตั๋วคาเขาสะพานแกว ไป-กลับ) - พิพิธภัณฑภาพวาดทราย - 

ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

จากนั้นนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor 

Cream) หรือ ครีมเปาซูถัง สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา

สามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ นําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน (The Grand Canyon 

of Zhangjiajie) แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ตั้งของสะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมลาสุดในจางเจียเจี้ย นําทาน ทาทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแกวแหงเมืองจาง

เจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคาเขาชมสะพานแกวแหงเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคน

ยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกวา 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นัก

ออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแกวแหงนี้ทําหนาที่เปนทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน 

นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จั้มและซิบไลนใหทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซ่ึงจัด

แสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมท่ีเรียกกันวา จิตรกรรมภาพจากเม็ดทราย ที่

ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรค

ขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เลื่องลือไปท่ัวโลก  



 
 

 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปูเจี่ย (Xi Pu Jia Walking Street) ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงเหยียนเปน

ถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลทองถิ่น เปนแหลงสินคาพื้นเมืองเพื่อใหคนทองถิ่นมีรายไดจากการขายสินคา

ตางๆ จําหนายสินคาที่ระลึก และสินคาเสื้อผาของพื้นเมืองตางๆ ในราคาถูก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.50 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน (China Southern Airlines) 

เที่ยวบินที ่CZ605 (ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

 

วันทีห่า สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)   

 

00.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

** ขอสําคัญที่ผูเดินทางทุกทานควรทราบ ** 

เนื่องจากในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ ของทุกป จะเขาสูชวงฤดูหนาวของจางเจียเจี้ย ทั้งนี้อาจมีหิมะตกขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศในปนั้นๆ ในกรณีที่หิมะตกหนัก อาจทําใหสถานที่ทองเที่ยวในบางจุดปด หรือเสนทางถนนในบางแหงปด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 



อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ มี

เตียงและไมมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากวา 

20 ป) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

06 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 3,999 7,999 

09 – 13 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 6,999 

10 – 14 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 6,999 

12 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 6,999 

18 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 6,999 

25 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 16,999 3,999 6,999 

09 – 13 มกราคม 2563 12,999 15,999 3,999 6,999 

15 – 19 มกราคม 2563 13,999 16,999 3,999 6,999 

17 – 21 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,999 6,999 

19 - 23 กุมภาพันธ 2563 13,999 16,999 3,999 6,999 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 16,999 3,999 6,999 

 

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

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

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน

โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวน

ทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ

ประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 

 



อัตราคาบริการนี้รวม 

 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิก

วีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 

กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ

หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 

10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แต

หากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

 



ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ

ไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

เกิน 3 เดือน  

 
 

 

 



2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ

บิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดย

อยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถยื่นวีซา

กรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล 2. อัฟกานิสถาน 3. ปากีสถาน 4. อุซเบกิสถาน 

5. ทาจิกิสขาน 6. เติรกเมนิสถาน 7. อิหราน 8. อิรัก 

9. ตุรกี 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. รัฐปาเลสไตน 

** (กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อีกครั้งหากทานเคยมีประวัติการเดินทางไปยัง 22 ประเทศขางตน) ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอม

คณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขา

ออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจาย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี

ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 


