


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	เมืองฉางซา
พักที่	HUAFENG
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 เมืองหนิงเซียง	-	อุทยานจางเจียเจี้ย
พักที่	TIANZI	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4	
ดาว

3 สะพานแกว	-	รานหยก	-	พิพิธภัณฑภาพหินทราย	จวินเซิงฮวา
เยียน	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย	-	อุทยานอูหลิงเหยียน

พักที่	TIANZI	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน
-	ระเบียงแกว	-	รานใบชาจีน

พักที่	CHENTIAN
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 เมืองฉางซา	-	ถนนคนเดินไทผิง	ฉางชา	-	สนามบินฉางซา	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 16,799	บาท 16,799	บาท 16,799	บาท 3,500	บาท

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 16,799	บาท 16,799	บาท 16,799	บาท 3,500	บาท

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 21,799	บาท 21,799	บาท 21,799	บาท 3,500	บาท

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 26,799	บาท 26,799	บาท 26,799	บาท 3,500	บาท



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
11.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	3

บริเวณ	ISLAND-E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

ชวงบาย
14.30	น.	เหินฟาสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE616Q(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
18.45	น.	เดินทางถึง	“ฉางซา”ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง	ตะวันออกติดภู

เขาลัวเซียว	ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง	ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตร.กม.แบงเขตการปกครอง
ออกเป็น	5	เขต	และ	4	อําเภอ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HUAFENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HUAFENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหนิงเซียง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	เพื่อนําทานนมัสการ	เจาแมกวน

อิมพันมือพันตา	ณ	วัดหมีห่ยิน	ชาวเมืองนับถือวาเป็นเทพปกปองเมืองที่ชาวเมืองมาสักการะมากที่สุด	ถูก
สรางขึน้ในราชวงศถัง	มีประวัติศาสตร	1,200	ปีกวา	องคเจาแมกวนอิมพันมือพันตา	สูง	99.19	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	จางเจียเจี้ย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชัว่โมง)	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดก
โลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองหนิงเซียง	(Ningxia)	ตั้งอยูในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ตอนบนของ
แมน้ําฮวงเหอ	(แมน้ําเหลือง)	มีประชากร	6.47	ลานคน	หนิงเซี่ยจึงกลายเป็น
เขตที่มีชนชาติหุยอาศัยรวมตัวกันมากที่สุดในประเทศจีน	ทั้งน้ี	ชนชาวหุยมัก
กระจายตัวอยูบริเวณเขตภูเขาทางตอนใตของหนิงเซี่ย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของจีนมาตั้งแตปี	1992	เน้ือที่กวา	9,500
ตารางกิโลเมตรของอุทยาน	เต็มไปดวยแทงภูเขาหินทราย	สูงขึน้ฟามากกวา
3,000	ยอด	สะพานหินตามธรรมชาติ	น้ําตก	ถาใหญนอยกวา	40	แหง	เป็นหน่ึง
ในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีน	ซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง	แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4		ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	สะพานแกวทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก	สามารถ

รองรับคนไดมากถึง	800	คน	อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว	430	เมตร	กวาง	6	เมตร	สูง	300	เมตร	เชื่อมสอง
หนาผา	หมายเหตุ	:	หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	**
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ ตป้ิงยางเกาหลี

ชวงบาย
นําทานชม	ภาพเขียนทราย	สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
จากน้ันนําทานสู	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงเหยียนซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง	ทานจะไดเลือก

ซื้อของทานจะไดเลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท

ชวงคํ่า



หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆ
ทัง้สิ้น	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด
เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718
ฟุต

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล	ในอดีตเขาใจกันวาหยกมี
เพียงชนิดเดียว	ตอมาเมื่อมนุษยมีความรูทางดานเคมีมากขึน้

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

ภายในพิพิธภัณฑเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของ
ศิลปินแหงชาตินาม	"หลี่จวินเซิง"	ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนดวย
มือที่ใชหินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไมใบไมเป็นวัตถุดิบในการ
เขียน	ภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะ	ยัง
เป็นภาพเขียนที่สวยงาม	คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย

ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	ณ	เขตอูหลิงหยวน	ที่ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	นอกเหนือจะ
เป็นถนนที่มีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของที่น่ีแลวยังมีอีกสถานที่อีกแหงหน่ึง
ซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน	น่ันก็คือ	พิพิธพัณฑภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาด
แฮนเมทชื่อดังของที่น่ี	ภาพวาดทรายถือเป็นสินคายอดนิยมอีกสิ่งหน่ึงที่หมูนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณที่
ควรคาแกการประดับบนกําแพงบาน

คือชื่อเรียกบริเวณอนุรักษทางธรรมชาติของจีนหลายแหลงรวมกันที่มีทั้งความ
งดงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตรจนไดรับประกาศใหเป็นมรดกโลก	ตั้ง
อยูในเขตเมืองจางเจียเจี้ย	มณฑลหูหนาน	มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นแหลงที่มีเสา
หินควอรไซตกวา	3,100	ตน	หมูเสาหินและยอดเขาหินทรายแหลมเล็กสูง	200
เมตรขึน้ไป	ตั้งตระหงานสลับซับซอน	แผกระจายดั่งทองทุงเสาหินกวางไกล
สุดสายตา	ทางตอนเหนือของเมืองจางเจียเจี้ย	ในมณฑลหูหนัน	คือทัศนียภาพ
แปลกตาที่สุด	ที่เป็นเอกลักษณของเขตทิวทัศนธรรมชาติอูหลิงหยวน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIANZI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	เขาเทียนเหมินซาน	อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง	6	กิโลเมตร	อยูสูงจากระดับน้ํา

ทะเล	1,518.6	เมตร	เป็นภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจางเจียเจี้ย
เน่ืองจากหนาผาสูงชันมีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ่ง	ก็คือชองหินเทียนเหมิน	(ประตูสวรรค)	ที่มีทัศนียภาพ
แปลกมหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปัจจุบัน
นําทานขึน้สูเขาโดย	นัง่กระเชาขึ้น+ลงบันไดเลื่อน	(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสม

ของเวลา	โดยการเลือกนัง่กระเชาขึ้นและลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเชา
กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40	นาที)
ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสนทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง
นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงพรอมกับความ

เสียวของ	ระเบียงแกว	(รวมผาหุมรองเทา)	ที่มีระยะทางประมาณ	60	เมตร	สรางอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง
1.4	กิโลเมตร
จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนมาจนถึง	ถํ้าเทียนเหมินซาน	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ภูเขา

ที่สวยของจีน	เหตุที่เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นชองประตูขึน้
ชองประตูน้ีสูง	131.5	เมตร	กวาง	57	เมตร	ลึก	60	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปเห็ด

ชวงบาย	
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขา	จากน้ันนําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลงและชาที่มีชื่อเสียงตางๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารฮองเต
พักที	่CHENTIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หรือ	ประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน	"มีคํา
กลาววา	หากใครมาจางเจียเจี้ยแลวไมไดมาขึน้เขาเทียนเหมินซานแหงน้ี
เหมือนมาไมถึงจางเจียเจี้ย"	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติ	จนกลายเป็นถํ้าหรือประตู
สวรรค	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เราจะไดเดินชมวิวทิวทัศนลัดเลาะริมหนาผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่
มีรูปรางตางๆแปลกตา	และวิวทิวทัศนที่สวยงาม

น่ังกระเชาขึน้+ลงบันไดเลื่อน	(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสม
ของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึน้บันได
เลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40
นาที)ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน
ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความ
สวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง



นัง่กระเชาขึ้น+ลงบันไดเลื่อน	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสมของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และ
ลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึน้บันไดเลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40
นาที
การนัง่กระเชาขึ้น-ลง	เขาเทียนเหมินซาน	หากกระเชาปิดซอมบํารุง	ทางบริษทัฯ	จะจัดโปรแกรมอื่นมา

ทดแทนให	/	การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน	หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าเทียนเห
มินซานได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงใหทราบลวง
หนา

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปเห็ด

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารฮองเต
	พักที่	CHENTIAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉางซา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอน

ชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดิน	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลากหลายสําหรับเป็นของฝากและ

ที่ระลึกแกคนที่รักทางบาน

ชวงคํ่า	
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
19.40	น.	กลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบิน	WE617Q	(บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง)
22.30	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนเมืองฉางซา	สามารถเดินสํารวจสินคา	ของฝากของที่ระลึก	เดินชม
ถนนไทผิง	เป็นถนนชอปป้ิง	ลักษณะแบบถนนคนเดิน	ความยาวของถนน
ประมาณ	500	เมตรซึ่งเต็มไปดวยรานที่ขายสินคานารักๆ	ของฝากจากเมือง
จีนนาซื้อ	แลวก็มีอาหารนากินอีกหลากหลายอยางบนถนนเสนน้ีเรียกไดวา
เป็นถนนที่ไมควรพลาดอยางยิ่ง	เพราะถนนเสนน้ีมีครบทุกอยาง

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

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

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน

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)
-	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว	2
เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

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

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

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	150	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1200	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

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

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของทาน
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
5.2.5	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	จายเพิม่	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิม่	100	บาท

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
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	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)
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033



*กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก
*กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร	และคนขับรถจํานวน	150	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!!	ทานใดทีต่องออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จา
หนาทีก่อนทุกครัง้
ประกาศ	:	ตัง้แตวันที	่1	เมษายน	2553	เป็นตนไป	รัฐบาลเมืองฉางซา	จางเจียเจี้ย	และ	เมืองฟ งหวง

มณฑลหูหนาน	ไดมีการออกกฎระเบียบ	กําหนดนโยบายใหโรงแรม	ยกเลิกการใหบริการ	สิง่ของทีใ่ช
ครัง้เดียวแลวทิ้ง	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	แชมพู	หมวกอาบน้ํา	รองเทาแตะฯลฯ	เพื่อเป็นการรณรงคชวย
ลดภาวะโลกรอนและรักษาสิง่แวดลอม	**ดังนัน้กรุณานําสิง่ของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง****หาก
ทานเขาพักแลวตองการใชสิง่ของดังกลาว	ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมกําหนด
ไว	(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา	แลวคิดคาบริการเม่ือ
ทานเช็คเอาท	)
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง

ใหนักทองเทีย่วทัว่ไปไดรูจักคือ	รานหยก,	รานนวดเทา,	รานผาไหม,	รานใบชา	ซึง่จําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเทีย่วทุกทานทราบวารานทุกราน
จําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า/ไมมีราคาเด็ก	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะ

น้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทา
งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป			เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป			เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน			เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน			เก็บคาใชจายทัง้หมด	100	%	ของราคาทัวร
5.		ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การกา

รันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร
ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


