
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเจิง้โจวซนิเจิง้ – เมอืงเจิง้โจว (-/-/-) 

 

14.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทยสมายล ์(WE) พบเจา้หนา้ทีค่อย
ใหก้ารตอนรับ และด าเนนิการขัน้ตอนการเช็คอนิ 

 

 
 
16.55 น าทุกท่านเหนิฟ้าสู ่สนามบนิเจิง้โจวซนิเจิง้ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่WE680  (สายการบนิไทยสมายล ์มบีรกิาร

อาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
22.30 เดนิทางถงึ สนามบนิเจิง้โจวซนิเจิง้ เมอืงเจิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอหนาน ประเทศจนี ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ักเมอืงซงิหมี ้ 
 

พกัที ่ CHEERDE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วดัเสา้หลนิ – ป่าเจดยี ์– ชมการแสดงกงัฟู – ถ า้หลงเหมนิ – เมอืงหลงิเป่า (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู ่วดัเสา้หลนิ ทีม่คีวามเกา่แกอ่ายุมากกว่า 1,500 ปี ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเทือกเขา
ซงซาน หนึ่งในจ านวนหา้ยอดเขาอันศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจีน ระหว่างเมืองลั่วหยาง และเมืองเจิง้โจว โดย

จักรพรรด ิเสีย่วเหวนิ ทรงสรา้งขึน้เมือ่ 48 ปี กอ่นพุทธศักราช (ค.ศ. 495) เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่ านักของภกิษุ ผูเ้ดนิทางมาจาก
อนิเดยี สว่นยทุธจักรเสา้หลนิต านานระบวุ่า ถอืก าเนดิขึน้ในราว 23 ปี กอ่น พ.ศ. (ค.ศ. 520) โดยทา่น โพธธิรรม สมณะใน

พระพุทธศาสนาผู ้จารกิมาจากอนิเดยี ท่านเป็นผูร้เิร ิม่การฝึกฝนออกก าลังกาย เพือ่ใหก้ลา้มเนื้อและขอ้ต่อต่างๆ แข็งแรง 

ลักษณะการเคลือ่นไหวของร่างกายในการฝึกฝนนัน้ ท่านไดเ้ลยีนแบบมาจากท่าทขีองสัตวช์นดิต่างๆ ทีไ่ดพ้บเห็นมา และ
นับแต่นั้นภกิษุแห่งวัดเสา้หลนิก็ถือปฏบัิต ิการฝึกฝน ร่างกายรวมทัง้วทิยายุทธ์ ทัง้หลายเป็นวัตรประจ าวัน ใหท้่านชม

สถานทีส่ าคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และ
อนาคต รวม 1,000 องค ์ 

 



 

 

 

  

 ชมป่าเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ทีม่หีมู่เจดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิและหลวง

จนี จากนัน้น าท่าน ชมการแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอดและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดช้มภายในวัดเสา้หลนิ วัดเสา้
หลนิมีชือ่เสยีงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ไดร้ับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวทิยายุทธ 

เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟเูสา้หลนิเป็นอย่างมาก เป็นแหลง่วชิาการต่อสูแ้ละศลิปะการป้องกันตัวทีย่ ิง่ใหญ่ที่สดุ
ของจนี ปรากฏชือ่ในนยิายก าลังภายในหลายต่อหลายเรือ่ง ซึง่ลว้นแต่กล่าวถงึวชิาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟู

เสา้หลนิอยูเ่สมอ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (2) 

 



 

 

 
  

 น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงล ัว่หยาง น าท่านชม ถ า้หลงเหมนิ หรอืวัดถ ้าผาหลงเหมนิ (รวมค่ารถแบตเตอรี่) เป็นหมู่ถ ้าที่

สลักบนผาหนิเกอืบ 2,500 ถ ้า สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่5-7 ถอืเป็น 1 ใน 3 ประตมิากรรมถ ้าทางพุทธศาสนาที่
ส าคัญที่สุดของจีน สถานที่แห่งนี้ไดร้ับการประกาศเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 เนื่องดว้ยความวจิติรพสิดารที่เป็นถ ้า

สลักพระพุทธรูปไดง้ดงามทีส่ดุ และมใีบหนา้เป็นชาวจนีมากทีส่ดุดว้ย และทีเ่ยีย่มยอดไปกว่านัน้คอื เป็นถ ้าหนิทีม่ฮีวงจุย้ดี
มากที่สุดอีกดว้ย กล่าวกันว่า ณ ที่แห่งนี้เป็นเสมือน "ประตูมังกร" คอืภูมปิระเทศตดิภูเขาและแม่น ้า ซึง่แม่น ้าที่ว่านี้ชื่อ      

"อเีหออัน" พระพุทธรูปองคใ์หญส่ดุมคีวามสงูกวา่ 17 เมตร 

 



 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

พกัที ่ RAMADA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงหลงิเป่า – เมอืงซอีาน – พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้– ชมโชวร์าชวงศถ์งั (OPTION) (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
 หลังอาหารเชา้น าท่านออกเดนิทางจากเมอืงหลงิเป่าไปยัง เมอืงซอีาน เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศจนี ซอีานเป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของโลกเมอืงและเป็นปลายทางของเสน้ทางสายไหม ซอีาน
มีประวัตอัินยาวนานมากกว่า 3,100 ปี ซึง่มีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซอีานเป็นเป็นเมืองที่เจรญิและใหญ่

ทีส่ดุในสว่นตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจนี และเป็น 1 ใน 10 เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสุ์สานกองทพัทหารดนิเผาจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมคา่รถแบตเตอรีแ่ลว้) ตัง้อยูห่า่งจากตัวเมืองซี

อานไปทางทศิตะวันออก ชาวจีนเรียกสุสานแห่งกองทัพของจักรพรรดจิิ๋นซฮี่องเตว้่า “ฉินหย่ง” บา้งเรียก “ปิงหม่าหย่ง” 

โดยปิง หมายถงึ ทหาร หมา่ หมายถงึ มา้ และหยง่ หมายถงึ หุน่ ซึง่สสุานกองทัพมทัีง้หมด 3 หลมุ โดยทางการเปิดใหช้ม
เพยีงหลมุที ่1 และ 3 เทา่นัน้ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกขุดพบโดยบังเอญิ ในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บา้นซหียาง ในขณะที่

ขดุดนิเพือ่ท าบอ่น ้า บรเิวณเชงิเขาหลซีาน โดยในระหวา่งทีข่ดุนัน้ก็บังเอญิพบกับซากของทหารดนิเผา ทีท่ราบภายหลังว่า
มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดคน้พบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดนิเผา สรรพาวุธ รถมา้และมา้ศึก 

จ านวนทัง้สิน้กว่า 7,400 ชิน้ ภายในบรเิวณพืน้ทีห่ลุมสสุานกว่า 25,000 ตร.ม. สสุานจิน๋ซฮี่องเตไ้ดร้ับการคัดเลอืกใหเ้ป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530 

 

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


 

 

 
 

 OPTION : โชวร์าชวงศถ์ัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิ

ทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสดุๆ ราคาโชวน์ี้ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ สงวนสทิธิเ์ฉพาะท่านทีส่นใจเท่านัน้ ราคา
โชวป์ระมาณ 200 หยวน สามารถตดิต่อสอบถามไดจ้ากไกดท์อ้งถิน่ในวันเดนิทาง โชวใ์ชเ้วลาแสดงประมาณ 90 นาที 

ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดส้นใจซือ้ Option เสรมิดโูชว ์สามารถเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงบรเิวณโดยรอบได ้
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบฟุเฟ่ตสุ์กี ้(6) 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซอีาน – พพิธิภณัฑซ์อีาน – เจดยีห์า่นป่าเล็ก – เจดยีห์า่นป่าใหญ ่– วดัลามะ – จตัรุสัหอระฆงัและหอกลอง 
– ชอ้ปป้ิงยา่นจตัรุศัหอระฆงั – น ัง่รถไฟความเร็วสูงซอีาน-เจิง้โจว – สนามบนิเจิง้โจวซนิเจิง้ – สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิ– กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
 น าทา่นชม พพิธิภณัฑซ์อีาน ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกัน เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมโบราณวัตถุทีข่ดุคน้พบจาก สสุานโบราณ

และของเกา่จากพืน้ทีต่า่งๆ จัดแสดงไวใ้นพืน้ทีก่วา่ง 130,000 ตารางเมตร 

 



 

 

 
  

 น าทา่นชม เจดยีห์า่นป่าเล็ก ตัง้อยูภ่ายในวัดเจีย้นฝซูึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.684 ในสมัยราชวังศถ์ัง บนพืน้ทีอั่นเป็นวังเดมิ

ของฮ่องเตส้ยุหยางตีห้ยางกว่าง เพือ่เป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 วันการสวรรคตของฮ่องเตถ้ังเกาจง  โดยแตเ่ดมิมกีารตัง้ชือ่
วา่วัดเสีย้นฝ ูกระท่ังปี ค.ศ.690 ในสมัยของพระนางบเูช็กเทยีน จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดเจีย้นฝ ูขณะทีเ่จดยีห์่านป่าเล็กนัน้

สรา้งขึน้ในรัชสมัยของฮ่องเตถ้ังจงจง ระหว่างชว่งปี ค.ศ.707-709 โดยสรา้งเป็นเจดยีท์รงสีเ่หลีย่มเหมอืนเจดยีห์า่นป่า
ใหญ ่แตรู่ปทรงเล็กกวา่และเตีย้กว่าเล็กนอ้ย 

 

 
 

 



 

 

 

 น่ังรถผ่านชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องก าแพงเมอืงซอีาน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดถิัง

เกาจง ฮ่องเตอ้งคท์ี่สามแห่งราชวงศถ์ัง เจดยีห์่านป่าใหญ่ องคเ์จดยีม์ีรูปแบบเรียบง่าย ในศลิปะจีนผสมอนิเดยี เดมินัน้
สรา้งเพยีง 5 ชิน้ แตเ่มอืงซอีานไดป้ระสบภัยแผน่ดนิไหวมาหลายครัง้ จงึไดม้กีารบรูณะเรือ่ยมาและมกีารบรูณะใหญใ่นสมัย

ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิ ปัจจุบันองคเ์จดยีม์ ี7 ชัน้ สงู 64.1 เมตร ฐานขององคเ์จดยีวั์ดจากตะวันออกไปตะวันตกยาว 
45.9 เมตร จากเหนือไปใตย้าว 48.8 เมตร เจดยีห์่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณทีแ่สดงถงึความรุ่งเรอืงของพุทธศาสนา

ในแผน่ดนิจนี หลังจากทีพ่ระถังซ าจ๋ังเดนิทางไปยังชมพูทวปีเพือ่อัญเชญิพระไตรปิฎกกลับมา ทา่นก็ไดพ้ านักทีวั่ดตา้เฉียน

และเป็นเจา้อาวาสของวัดนี้ จากนัน้ไดม้กีารสรา้งเจดยี ์5 ชัน้เพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่นไดน้ ามาจากอนิเดยี
และแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกว่าพันเลม่ ภายหลังไดถ้กูท าลายลงในสมัยพระนางบเูช็กเทยีน พระนางจงึมพีระบัญชาให ้

สรา้งขึน้ใหมเ่ป็น 10 ชัน้ กอ่นจะพังทลายจากแผน่ดนิไหวเหลอืเพยีง 7 ชัน้ดังทีเ่ห็นในปัจจุบัน (ไมร่วมคา่ขึน้เจดยี)์ 
 

 
 

 น าท่านชม วดัลามะ หรอืยงเหอกง เป็นวัดหนึง่ของศาสนาพุทธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ วัดลามะเป็นวัดทีม่เีนื้อทีก่ว่า 6 หมืน่

ตารางเมตร แต่เดมิวัดลามะแห่งนี้เป็นพระต าหนักทีเ่ฉียนหรงฮ่องเต ้กษัตรยิอ์งคท์ี่สองของราชวงศช์งิสรา้งใหอ้งค์ชายสี่

หรอืหยง่เจิง้ 

 



 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็ดยา่ง (8) 

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่จตัรุสัหอระฆงั น าทา่นชม หอระฆงั ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน สรา้งจากอฐิและไม ้เป็นอาคารหลังคา
สามชัน้ มีความสูงทัง้หมด 36 เมตร หอระฆังแห่งนี้เร ิม่สรา้งเมื่อปีที่ 17 สมัยจักรพรรดหิงอู่แห่งราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1384) 

เป็นรูปแบบศลิปะสถาปัตยกรรมทีเ่ด่นชัดของราชวงศห์มงิ เป็นหอระฆังทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดและรักษาไวส้มบูรณ์แบบที่สุด
ของจนีโบราณทีส่บืทอดจนถงึปัจจุบัน และ หอกลอง เมอืงซอีานสรา้งในปี ค.ศ. 1380 ซึง่เป็นยุคการปกครองของฮองวู

ฮอ่งเตแ้หง่ราชวงศห์มงิ ผา่นการบรูณะสองครัง้สองคราในราชวงศช์งิ อาคารสองชัน้ทีร่ับน ้าหนักดว้ยผนังหลังนี้สงู 34 เมตร 

มคีวามยาวจากตะวันออกจรดตะวันตก 52.6 เมตร และความกวา้งจากเหนือจรดใต ้38 เมตร สถาปัตยกรรมของหอกลอง
เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบศลิปะราชวงศถ์ังและราชวงศช์งิ รวมทัง้มรีายละเอยีดของนวัตกรรมบางอย่างแตม้เตมิอยู่

ดว้ย อย่างเชน่ มกีารอา้งว่าในหอกลองไม่มกีารใชต้ะปูเหล็กสักตัวเดยีว หอคอยทัง้สองไดช้ือ่ว่าเป็น “ตกึสองพีน่อ้ง” หรอื 
“ระฆังรุ่งอรุณและกลองรัตตกิาล” เนื่องจากประเทศจนีในอดตี โดยเฉพาะราชวงศห์ยวนนัน้ จะมกีารตกีลองเพือ่บอกเวลา

และเตอืนภัยยามมสีถานการณ์ฉุกเฉนิ โดยการใหส้ญัญาณบอกเวลานัน้ ยามเชา้ใชเ้สยีงระฆัง และยามค ่าใชเ้สยีงกลอง  
 



 

 

 
  

 จากนัน้น าท่านสู ่ถนนคนเดนิ ทีบ่รรยากาศเต็มไปดว้ยความคกึคัก สองฝากถนนเรยีงรายดว้ยรา้นอาหารนอ้ยใหญ่ตดิกัน 

ทัง้รา้นแบบรถเข็นและตัง้โต๊ะมากมายละลานตา ทีน่ี่คอืชมุชนอสิลามโบราณของชาวจนี มชีาวจนีทีนั่บถือศาสนาอสิลาม
ออกมาน่ังรับประทานอาหารและเดนิเลอืกซือ้ของกนิมากมาย ถนนเสน้นี้มอีาหารใหเ้ลอืกชมิมากมาย  

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ น ัง่รถไฟความเร็วสูง สูเ่มอืงเจิง้โจวเพือ่เดนิทางกลับสูส่นามบนิ เจิง้โจว
ซนิเจิง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากปกตหิากใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถตอ้งใชเ้วลาราวๆ 6-7 ชัว่โมง 

 



 

 

 
   

23.30 น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยสมายล ์ (WE) เที่ยวบนิที่ WE 681 (สายการบนิไทยสมายล ์มี

บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
02.40 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 



 

 

 

 

    

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาเด็กอายุ  
2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 4,000 10,999 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 

16,999 16,999 4,000 12,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 4,000 11,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 15,999 15,999 4,000 11,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 16,999 16,999 4,000 12,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

19,999 19,999 4,500 15,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

17,999 17,999 4,500 13,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 
 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 



 

 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ได ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิทัง้หมด
ใหกั้บทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดย

เครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  
2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 
เดอืน  

 
 

 



 

 

 
 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 



 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 
จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอื
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา

ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13.  
********************************************************** 

  


