


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานเมืองเจิ้งโจว	-	นครเจิ้งโจว	-	เมืองไคเฟิง	-	ศาล
ไคเฟิง	/	ศาลเปาบุนจิ้น	-	สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน

ZHONGZHOU	YAZHI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 อุทยานหยุนไถซาน
ZHONGZHOU	INTER
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 เมืองลั่วหยาง	-	ถํ้าหินหลงเหมิน	-	สุสานขุนพลกวนอู
ZHONGZHOU	YAZHI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 เมืองเติงฟง	-	วัดเสาหลิน	-	ปาเจดีย	-	นครเจิ้งโจว	-	จัตุรัส	27	-
ชมการแสดงกังฟู

BINHE	WENQUAN
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

6 ทาอากาศยานเมืองเจิ้งโจว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,000



ชวงดึก
23.30	น.พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	2

แถว	E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.20	น.	เหินฟาสู	นครเจิ้งโจว	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เที่ยวบินที่	WE	680	Q

07.30	น.	เดินทางถึง	นครเจิ้งโจว	เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเหลืองตอนปลายของ
ที่ราบจีนเหนือ	เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยราชวงศซง	ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงใหมของจีน
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองไคเฟิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	เมืองเกาแกและเคยเป็นเมือง

หลวงหลายรัชกาล	มีโบราณวัตถุ	โบราณสถานมากมาย	เน้ือที่	900	ตารางกิโลเมตร
นําทานชม	ศาลเปาบุนจิ้น	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1984	เป็นสถานที่ใชในการพิพากษาคดีของทานเปาบุนจิ้นขุน

นางที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องผดุงไวซึ่งความยุติธรรม	อีกทั้งยังเป็นผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตจนเป็นที่กลาวขาน
ในสมัยราชวงศซง	ภายในยังไดมีการจําลองศาลที่วาความสมัยน้ันรวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร	หัวพยัคฆ	หัว
สุนัข	ซึ่งทานเปาไดใชลงโทษบรรดาเหลาราชวงศขุนนางและราษฎรที่ไดกระทําผิด	ชมรูปหลอสัมฤทธิข์องทาน
เปาฯ	สูง	2.5	เมตร

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สวนชิงหมิงซัง่เหอหยวน	สรางขึน้โดยรัฐบาลเมืองไคเฟิง	มณฑลเหอหนานและบริษทัที่ดินไห

หนาน	ไดรวมกันออกแบบกอสรางวัฒนธรรมในธีมสวนสาธารณะสมัยราชวงศซงขนาดใหญ	สถานที่ตั้งอยูทาง
ฝ่ังทิศตะวันตกของทะเลสาบหลงถิง	เมืองไคฟง	นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได	และเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวระดับ	AAAAA	แรกๆของประเทศจีน

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZHONGZHOU	YAZHI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ทาอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง	อยูหางจากตัวเมืองเจิ้งโจว	ไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต	37	กิโลเมตร	ทาอากาศยานแหงน้ีเปิดใชเมื่อวันที่	28
สิงหาคม	ค.ศ.1997	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยานนานาชาติแหงที่	21	ของประเทศ
จีน	เพื่อใชงานแทนทาอากาศยานตงเจียว	ที่ตั้งอยูใกลกับใจกลางเมืองเจิ้งโจว
ทาอากาศยานแหงน้ีเที่ยวบินที่ใหบริการทั้งในประเทศและในภูมิภาคจากทา
อากาศยานใหญๆ	ในประเทศจีน	และยังมีเที่ยวบินขนสงสินคาไปยังภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	ตลอดจนเที่ยวบินเชาเหมาลํามายัง
ประเทศไทยในชวงฤดูทองเที่ยวอีกดวย

นครเจิ้งโจว	เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเหลืองตอน
ปลายของที่ราบจีนเหนือ	เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยราชวงศซง	มีประชากร
ประมาณ	1	ลานคน	มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะตางๆ	เป็นจํานวนมาก
ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงใหมของจีน

ไคเฟิงเป็นเมืองเกาแก	เคยเมืองหลวง	7	ราชวงศนับตั้งแตยุคจาน	กวอ	และ
รุงเรืองที่สุดในสมัยราชวงศซง	มีเน้ือที่	900	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร
ประมาณ	1.9	ลานคน

ศาลเปาบุนจิ้น	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1984	เป็นสถานที่ใชในการพิพากษาคดีของ
ทานเปาบุนจิ้นขุนนางที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องผดุงไวซึ่งความยุติธรรม	อีกทั้ง
ยังเป็นผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตจนเป็นที่กลาวขานในสมัยราชวงศซง	ภายในยัง
ไดมีการจําลองศาลที่วาความสมัยน้ันรวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร	หัวพยัคฆ
หัวสุนัข	ซึ่งทานเปาไดใชลงโทษบรรดาเหลาราชวงศขุนนางและราษฎรที่ได
กระทําผิด	ชมรูปหลอสัมฤทธิข์องทานเปาฯ	สูง	2.5	เมต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชม	สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน	สรางขึน้โดยรัฐบาลเมืองไคเฟิง	มณฑลเหอหนาน
และบริษทัที่ดินไหหนาน	ไดรวมกันออกแบบกอสรางวัฒนธรรมในธีมสวน
สาธารณะสมัยราชวงศซงขนาดใหญ	สถานที่ตั้งอยูทางฝ่ังทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบหลงถิง	เมืองไคฟง	นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได	และ
เป็นสถานที่ทองเที่ยวระดับ	AAAAA	แรกๆของประเทศจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ZHONGZHOU	YAZHI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานสวรรคหยุนไถซาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ใหทานพักผอนตาม

อัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	อุทยานสวรรคหยุนไถซาน	(รวมรถแบตเตอรี)่	อุทยานที่สวยงาม	ที่สุดของมณฑลเหอหนาน

ระดับ	4A	ของประเทศจีน	สัมผัสหยุน	ไถซาน	อุทยานธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางอยางงดงาม	ชมน้ําตกที่มี	ฟอง
น้ําใสสะอาด	กระจายดุจดังสําลี	ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุงพาด	โคงทิวทัศนเป็นภูเขาสูงตระหงานเกินเอื้อมถึง
เมฆและหมอกลอย	หนุนระหวางยอดเขาตลอดปี	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะ	6	เหมือนอุทยานที่เต็มไป
ดวยสีสันของใบไมหลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรคหยุนไถซาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเจียวจอ(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZHONGZHOU	INTER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุทยานสวรรค	“หยุนไถซาน”	อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน
ระดับ	4A	ของประเทศจีน	สัมผัสหยุนไถซาน	อุทยานธรรมชาติที่ไดบรรจง
สรางอยางงดงาม	ชมน้ําตกที่มีฟองน้ําใสสะอาด	กระจายดุจดังสําลี	ตอนกลาง
วันจะมีแสงสีรุงพาดโคงทิวทัศนเป็นภูเขาสูงตระหงานเกินเอื้อมถึงเมฆและ
หมอกลอยหนุนระหวางยอดเขาตลอดปี	โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะ
เหมือนอุทยานที่เต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยาน
สวรรคหยุนไถซาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ZHONGZHOU	INTER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ลัว่หยาง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง	10

ราชวงศ	ยืนยาวนับ	เป็นที่สองรองจากซีอาน

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ถํ้าหินหลงเหมิน	(รวมรถแบตเตอรี)่	หมูถํ้ าพันพระที่ตั้งอยูริมฝ่ังน้ําอีเ๋จียง	เป็นพุทธสถานเกาแก

ที่สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุดแหงหน่ึงของจีน	สรางราวปี	พ.ศ.	1038	ในสมัยเวยเหนือและสรางเพิ่มเติมเรื่อย
มาจนถึงสมัยราชวงศถัง	โดยการเจาะหนาผาหินใหเป็นถํ้าหรืออุโมงคเขาไป	แลวสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา
พระโพธิสัตว	เทวดา	นางฟา	ทวารบาล	รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า	สรางโดยการอุปถัมภของ
ชนชั้นสูงในสมัยน้ันๆ	บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเป็นจํานวนมาก



เพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี	การสรางถํ้าพระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง
ปัจจุบันองคการยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี	ค	.ศ.	2000

นําทานชม	ศาลเจากวนอู	ตั้งอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป	7	กิโลเมตร	เลาขานกันวาเป็นที่ฝ่ังศีรษะของ
กวนอู	แมทัพผูยิ่งใหญ	ในสมัยสามกก	และเป็นผูที่ไดรับการยกยองใหเป็นเทพเจาองคหน่ึงของชาวจีน	ตามเรื่อง
สามกก	กวนอูแพสงครามจึงถูกจับตัดหัว	เพื่อยุใหโจโฉและเลาป่ีเกียจแคนกัน	ซุนกวนไดไดนําศรีษะของกวนอู
สงไปใหโจโฉ	โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู	ไดนําศีรษะของกวนอูไปฝังอยางสมเกรียติ	บริเวณรอบ	ๆ	ปลูกตนสน
มากมายจนเป็นป าสน	จึงมีชื่อวากวนหลิน	ใหทานชม	หลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณสําคัญ	ๆ
ในสมัยน้ัน

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZHONGZHOU	YAZHI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นชื่อที่ตั้งขึน้ในสมัยสงครามระหวางรัฐ	(จานกัว๋กอนคริสตกาล	403-221	ปี)
อยางไรก็ตามประวัติศาสตรของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของลั่วหยางน้ีมีมากอนหนา
น้ันยาวนานมานับพัน	ๆ	ปี	เน่ืองจากตั้งอยูในเขตพื้นที่การดํารงชีพและการ
ปกครองของบรรพบุรุษชาวจีนมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ	โดยพื้นที่อันเป็นเมือง
ลั่วหยางในปัจจุบันก็ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถํ้าหินหลงเหมิน	มีอายุราว	1,500	ปี	เริ่มกอสรางในรัชสมัยเวยเหนือ	ค.ศ.	494
ใชระยะเวลาในการกอสราง	บูรณะ	และตอเติมยาวนานถึง	400	กวาปีจนถึงยุค
ราชวงคถังและซง	ถํ้าหินหลงเหมิน	มีอายุราว	1,500	ปี	เริ่มกอสรางในรัชสมัย
เวยเหนือ	ค.ศ.	494	ใชระยะเวลาในการกอสราง	บูรณะ	และตอเติมยาวนานถึง
400	กวาปีจนถึงยุคราชวงคถังและซง	มีความยาวตั้งแตเหนือจรดใตประมาณ
1	กิโลเมตร	ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถํ้าผาแกะสลักอยูจํานวน2,100	กวาคูหา
โพรงแทนบูชา	2,345	ชอง	ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกตางๆ
อีก	3,600	กวาหลัก	รวมถึงเจดียพุทธ	50	กวาแหง	พระพุทธรูปสลักมากกวา
100,000	องค	องคใหญสูงสุด	17	เมตร	องคเล็กสุดเพียงแค	2	ซ.ม.

สุสานกวนหลินตั้งอยูหางจากสถานีรถไฟฟา	High-Speed	ลั่วหยางใชเวลาเดิน
ทางไมถึง	20	นาที	คาตัว๋เขาชมสุสานคนละ	40	หยวน	สวนใหญจะเป็นนักทอง
เที่ยวชาวจีน	ทางเขาสุสานกวนหลินจะมีตัวอักษรจีนโบราณเขียนไวสี่คําวางไว
สองดานของซุมประตูทางเขา	ดานละสองคํา	เมื่อเดินเขามาภายในสุสานกอน
ถึงวิหารใหญ	สองขางทางจะเรียงรายเต็มไปดวยปายหินเชิดชูเกียรติของ
กวนอู	เมื่อมาถึงวิหารใหญอดไมไดที่จะจุดธูปบูชาแดเทพกวนอู	ธูปมีขายอยู
ตรงดานขางของพระวิหารมีทั้งราคา	30	หยวน	50	หยวน	และ	100	หยวน	ธูป
100	หยวนจะเป็นธูปมังกรสีแดง	และที่น่ีใหจุดเทียนแดงไดดวยคูละ	10	หยวน
เงินขายทั้งหมดเขาวัดโดยหยอดที่ตูบริจาคทั้งหมด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ZHONGZHOU	YAZHI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเติงฟง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึน้ชื่อใน

ดานศิลปะมวยจีน	(	วิทยายุทธชาวจีน	)

นําทานเดินทางสู	วัดเสาหลิน	(รวมรถแบตเตอรี)่	ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา	“พระโพธิธรรม”	ซึ่ง
เป็นผูนําพุทธศาสนานิกายเซน	โดยเนนการฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม	ตอมาอารามแหงน้ีกลายเป็น
ศูนยกลางของการฝึกฝนศิลปะการปองกันตัวที่รูจักกันดีในนาม	“กังฟู”
นําทานชมสิ่งสําคัญใน	วัดเสาหลิน	อันไดแก	วิหารสหัสพุทธ	สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป

พระพุทธเจาในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	รวม	1,000	องค
นําทานชม	ป าเจดีย	ที่มีหมูเจดียกวา	200	องค	ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
บาย	นําทานชม	การแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชมที่

โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัด
นําทานเดินทางกลับสู	เจิ้งโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเหลืองตอน

ปลายของที่ราบจีนเหนือ	เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยราชวงศซง	ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหง
ใหมของจีน
ทาน	อิสระชอปป้ิง	ถนนคนเดินแหงเมืองเจิ้งโจว	แหลงรวมสินคาหลากหลายใจกลางเมืองเจิ้งโจว	มี

สินคาหลากชนิดใหทานเลือกสรร	รวมไปถึงเสื้อผาเครื่องแตงกาย	กระเปา	รองเทา	เป็นตน

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่BINHE	WENQUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเติงฟง	(หยางเฉิง)	ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเซี่ย

วัดเสาหลินมีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดในประเทศจีนและในตางประเทศ	ไดรับ
การกลาวขานในเรื่องของกระบวนทาวิทยายุทธ	เพลงหมัดมวย	พลังลมปราณ
และกังฟูเสาหลินเป็นอยางมาก	เป็นแหลงวิชาการตอสูและศิลปะการปองกัน
ตัวที่ยิ่งใหญที่สุดของจีน	ปรากฏชื่อในนิยายกําลังภายในหลายตอหลายเรื่อง
ซึ่งลวนแตกลาวถึงวิชาเพลงหมัดมวย	พลังลมปราณและกังฟูเสาหลินอยูเสมอ

ป าเจดีย	สุสานเจาอาวาสและหลวงจีน	พระพุทธรูปภายในวิหารเจาอาวาส
สถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ภายในวัดเสาหลินมีเป็นจํานวนมาก	บริเวณดานหนา
ของอารามตาฉงเป าเทียน	ประกอบดวยอารามและวิหารหลวงหลายหลัง	ซึ่ง
ลวนแตเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ	ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ
เฉพาะตัวเชน	อารามตัก๊มอ,	อารามไปอี,	อารามพระพุทธ,	อารามเจาอาวาส
โดยเฉพาะอารามเจาอาวาส	เคยใชเป็นสถานที่สําคัญสําหรับตอนรับวลาดิมีร



ปูติน	ประธานาธิบดีแหงรัสเซียซึ่งเป็นผูมีความสนใจสวนตัวและความ
เชี่ยวชาญในศิลปะปองกันตัวหลายแขนง	[24]	ที่เยือนวัดเสาหลิน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชมการแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทอง
เที่ยวไดชม	ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน

นครเจิ้งโจว	เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําเหลืองตอน
ปลายของที่ราบจีนเหนือ	เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยราชวงศซง	มีประชากร
ประมาณ	1	ลานคน	มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะตางๆ	เป็นจํานวนมาก
ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแหงใหมของจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	BINHE	WENQUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

จตุรัส	27	(Erqi	Square)	แหลงช็อปป้ิงกลางเมืองเจิ้งโจว	(��:Zhengzhou)
เป็นยานการคาที่เจริญรุงเรืองของมณฑลเหอหนาน	ประกอบไปดวย
ศูนยการคาที่ใหญที่สุด	หางสรรพสินคา	ซูเปอรมารเก็ต	รานหนังสือขนาดใหญ
และรานอาหาร	ปัจจุบันจตุรัส	27	หรือ	Erqi	สแควรไดกลายเป็นสถานที่ที่ตอง
ไปชอปป้ิงเมื่อมาเยี่ยมเมืองเจิ้งโจว	อิสระชอบป้ิงที่ถนนคนเดิน	จตุรัส	27	หรือ
Erqi	สแควร	มาจากชื่ออาคารหอนาฬิกาทรงหาเหลี่ยม	ที่ถูกสรางขึน้ใน
ใจกลางของจัตุรัสเพื่อรําลึกถึงการนัดหยุดงานของคนงานรถไฟ	สาย	Jinghan
(ปักกิ่ง-หวูฮ่ัน)	ในวันที่	7	กุมภาพันธ	พ.ศ.2466	คําวา	27	หรือ	Erqi	คือ	วันที่	7
เดือน	2	น่ันเอง	หอถูกสรางขึน้ดวยโครงสรางคอนกรีตมีความสูง	63	เมตร	มี
14	ชั้น	โดยที่	3	ชั้นดานลางเป็นฐาน	ชายคาในแตละชั้นออกแบบเป็นกระเบื้อง
เคลือบสีเขียวทั้งหมดในสไตลจีนแบบดั้งเดิมมีนาฬิกาจํานวน	6	เรือนรอบหอ
ระฆัง	แตละเรือนมีเสนผาศูนยกลาง	2.7	เมตร	แตละชั่วโมงมีเสียงเพลงไพเราะ
ซึ่งสามารถไดยินไปไดไกล

ชวงเชา-	เทีย่ง	
เชา	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินเจิ้งโจว
08.30	น.	ออกเดินทางงสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เที่ยวบินที่	WE	681

11.40	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ.........

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง



ทาอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง	อยูหางจากตัวเมืองเจิ้งโจว	ไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต	37	กิโลเมตร	ทาอากาศยานแหงน้ีเปิดใชเมื่อวันที่	28
สิงหาคม	ค.ศ.1997	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยานนานาชาติแหงที่	21	ของประเทศ
จีน	เพื่อใชงานแทนทาอากาศยานตงเจียว	ที่ตั้งอยูใกลกับใจกลางเมืองเจิ้งโจว
ทาอากาศยานแหงน้ีเที่ยวบินที่ใหบริการทั้งในประเทศและในภูมิภาคจากทา
อากาศยานใหญๆ	ในประเทศจีน	และยังมีเที่ยวบินขนสงสินคาไปยังภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	ตลอดจนเที่ยวบินเชาเหมาลํามายัง
ประเทศไทยในชวงฤดูทองเที่ยวอีกดวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	

คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่
กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวน
สิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน

3.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง
ทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของ
สงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร	และคนขับรถ	จํานวน	180	หยวน/คน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ	:
กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ

หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	รุป
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน
สําหรับผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)

3.	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
4.กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว

2	เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
5.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
7.น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
8.คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ



กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

5.	กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	180	หยวน(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ

5.2	เดินทางพรอมญาติ
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	

1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน



2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของทาน	

ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	/	ไมมีราคาเด็ก	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก
ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด



จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป											เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
2		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป											เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน											เก็บคาใชจายทัง้หมด	100	%	ของราคาทัวร
5		ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การกา

รันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร
ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


