
 

BEIJING  SKI SNOW WORLD 5D 3N 
โดยสายการบนิ  HAINAN AIRLINES (HU) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฮไลทท์วัร ์

เลน่สกชีมกายกรรมปกักิง่ ก าแพงเมอืงจนี 

จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัตอ้งหา้ม สวนยุโรป 

หอฟ้าเทยีนถาน พระราชวงัฤดูรอ้น ถนนหวงัฝู่ จงิ 

อาหารมือ้พเิศษ ! เป็ดปกักิง่ สุก ีส้มุนไพร อาหารแตจ้ิว๋ 

พเิศษ !! อาบน า้แรแ่ชน่ า้พุรอ้นแบบสว่นตวั 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

HU 7996 BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปกักิง่) 01.35-07.20 

HU 7995 PEK (ปกักิง่)- BKK(กรุงเทพ) 19.15-23.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) 

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                        

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์สายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU) โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิและหัวหนา้ทัวรใ์ห ้

ค าแนะน าเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทาง  

ขอ้ควรทราบ :  ประเทศจีนไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลพนิิจของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง 

 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – เมอืงปักกิง่ - จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม –

ไหวพ้ระหยกทีอุ่ทยานฟ้าสวรรค ์– รา้นนวดเทา้ – กายกรรม                                                  

01.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศจีน โดยสายการบนิ HAINAN 

AIRLINES (HU) เทีย่วบนิที ่ HU7996  **มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง** 

07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิง่ ประเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย

.... 

น าท่านเดนิทางสู่ จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจีน เป็นจัตุรัสขนาด

ใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 

สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์หมงิ (เมือ่ปีค.ศ. 

1417) เดมิมชีือ่วา่เดมิว่า “เฉิงเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้

แห่งราชวงศ์ชงิมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี่ยนชือ่มาเป็น “เทียนอันเหมนิ” มาถงึ

ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมนิถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตัง้ของ

สถานทีส่ าคัญทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจิีน

เกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย จากนัน้ 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตุรัสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวัง

หลวงมาตัง้แต่สมัยกลางราชวงศ์หมงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจั้กกันในนาม 

พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลุมพื้นที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 

9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน ลาน

กวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มีคูและก าแพงที่สูงถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา

กอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแหง่นี้ เป็นเขต

หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก

พระราชวังนี้ว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กัน้

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขันท ีและขา้หลวงรับใชซ้ึง่คนเหลา่นี้ตอ้งอาศัยอยู่

ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบ

พระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดูแลให ้มคี าเล่าลอืกันวา่ 

พระนางซูสไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชุด และทรงส่งขันทไีปเสาะหาชาย

หนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

น าท่าน ไหวพ้ระหยกทีอุ่ทยานฟ้าสวรรค ์สักการะพระพุทธรูปหยกขาวศลิปะพม่า ในพระที่

น่ังเฉงิกวงบนป้อมกลม สวนเป๋ยไห ่กรุงปักกิง่ ต านานกลา่ววา่ พระหมงิกวนไดอ้ัญเชญิมาจาก

พม่า ในรัชสมัยพระเจา้กวงซวี่แห่งราชวงศ์ชงิ ปี 1894 ต่อมาคราวกองทัพแปดชาตบิุกกรุง

ปักกิง่ ปลน้ชงิสวนเป๋ย ไดล้ะเวน้พระพุทธรูปองคน์ี้ แตม่รีอยท าลายไวท้ีพ่ระหัตถข์า้งซา้ย  

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านแวะ รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธติการนวดเทา้ เป็นอกีวธิหีนึง่ในการ

ผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ 

น าท่านชมโชวส์ุดตระการตา กายกรรมปักกิง่ เป็นโชวท์ีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงปักกิง่ ซึง่เป็นการ

แสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มีการ

แสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆดา้น เช่น 

โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยู่ใน

พืน้ทีจ่ ากัดและโวกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูสุก ีส้มุนไพร 

พกัที ่ GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่าม  หอฟ้าเทยีนถาน – รา้นยางพารา – หมูบ่า้นยุโรป – ไขมุ่ก – ถนนหวงัผูจ่ ิง่            

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึง่ในสถานที่

ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมงิ ค.ศ.1420 เป็น

สถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรให ้

ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน

กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋

กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายุไม่ต ่ากวา่รอ้ยปี  

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นยางพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ

สขุภาพชนดิตา่งๆ 



 

จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นยุโรป ใหท้่านไดช้มบา้นเรือนทีต่กแต่งสไตลต์่างๆ เช่น ฝรั่งเศส 

อเมรกิา อติาล ีโปตเุกต เป็นตน้ ถอืเป็นจุดชมววิและสถานทีพั่กผ่อนระดับ 4A ทีม่พีืน้ทีโ่ดยรวม

กวา่ 1,500 ไร่ทีป่ระกอบไปดว้ยไร่องุ่น โรงงานบม่ไวน์ และโรงกลั่นสรุา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารน าท่าน รา้นไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน ้าจืด ที่

เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 

จากนัน้น าท่านสู่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ (Wangfujing) ซึง่เป็นทีช่อ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงปักกิง่ 

เป็นถนนเสน้ยาวๆ ส าหรับคนเดนิหา้มรถทุกชนดิวิง่ผ่าน มหีา้งสรรพสนิคา้ พลาซา่ และรา้นคา้

นอ้ยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาท่าน

จับจ่ายกันอย่างเพลดิเพลนิอย่างยิง่ ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมราคาตายตัวตอ่รองไม่ได ้

และยังมีรา้นกิ๊ฟชอ้ป ราคาย่อมเยาใหเ้ลอืกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกลเ้คียงยังมีถนนอาหาร

นานาชาต ิซึง่น่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ทีไ่ม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูป ช ้

อปป้ิง ชมววิ ตามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรอืเทยีบเทา่    

 



 

วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก - ก าแพงเมอืงจนีจหีย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครือ่งเลน่อุปกรณ์)  

– รา้นบวัหมิะ – แชน่ า้พุรอ้นทีโ่รงแรมทีพ่กัในหอ้งสว่นตวั                                    

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่า

แกค่นทีท่่านรัก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “ก าแพหมืน่ลี”้ 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตรข์องประเทศจีนอันยาวนาน 

ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจาก

ชาวฮันหรอืซังหนู ค าวา่ ซวงหนู ตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล)  

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ต่อมาน าท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยังไม่เปิดจะ

เปลีย่นไป 3D ARTแทน)สถานทีแ่หง่นี้เองทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ บนลาน 

ซึง่มรีะดับความหนาของหมิะอยู่ในราว 60-100 เซนตเิมตร ณ สกรีีสอรท์ สถานทีแ่ห่งนี้พรั่ง

พรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้าแข็งอย่างครบครัน  ใหท้่านไดส้นุกสนานจนลมืเวลา 

(ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์, คา่เครือ่งเลน่ และคา่ครูฝึกอปุกรณ์) 

น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ”  สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

ค า่       บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูเป็ดปกักิง่ 

พกัที ่ HOT SPRING  HOTEL โรงแรมน า้พุรอ้นจนีหรอืเทยีบเทา่    

  **เป็นโรงแรมแชน่ ้าพุรอ้นในหอ้งน ้าสว่นตัวภายในหอ้งพักของลกูคา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ พระราชวงัอวีเ้หอหยวน-รา้นป่ีเซยีะ-กรุงเทพฯ                    

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื อวีเ้หอหยวน สถานทีท่่องเทีย่วขึน้ชือ่ทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่

มาปักกิง่ประเทศจนี หนึง่ในพระราชวังส าคัญของจนีโบราณทีย่ังคงเหลอืเป็นหลักฐานความ

ยิง่ใหญ่จากอดตี ซึง่นอกจากตัวอาคารทีส่วยงามแลว้ ภายในวังยังเต็มไปดว้ยสิง่ปลกูสรา้งและ

งานศลิปะทีท่รงคณุคา่ และบรเิวณโดยรอบโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบคนุหมงิอันโดง่ดงั ซึง่เกดิ

จากการใชแ้รงงานคนสรา้ง ปัจจุบันพระราชวังฤดรูอ้นพรอ้มดว้ยอทุยานอีเ๋หอ หยวน เป็นมรดก

โลกภายใตช้ือ่ "พระราชวังฤดรูอ้นและอทุยานในกรุงปักกิง่" เมือ่ปี พ.ศ. 2541 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู อาหารแตจ้ิว๋ 



 

จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจา้ป่ีเซยีะ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของชาวจนี  

ทีน่ี่ท่านจะได ้                                                                                                                                                                                                                

ศกึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับ

ท่านทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิง่ ประเทศจนี  

19.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ HAINAN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HU7995 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ......พรอ้มความประทับใจ 

 

 

** หากลูกคา้ทา่นจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถไฟ,รถทวัร)์ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่

ของบรษิทัทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอืเวลา

บนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัรเ์พราะประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่พกั
หอ้งละ 2 – 3 ทา่น  

 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18 ปี)  

 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18 ปี)  

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัร์
ไมร่วมต ัว๋ 

04-08 ธนัวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

11-15 ธนัวาคม 62 12,989 15,989 15,989 5,500 7,900 

18-22 ธนัวาคม 62 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

25-29 ธนัวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

26-30 ธนัวาคม 62 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

27-31 ธนัวาคม 62 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 



 

01-05 มกราคม 63 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

08-12 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

15-19 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

05-09 กุมภาพนัธ ์63 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

12-16 กุมภาพนัธ ์63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

19-23 กุมภาพนัธ ์63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

04-08 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

11-15 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

18-22 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

25-29 มนีาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ไม่รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนุญาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซ่ีา) 

** ตามนโยบายร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก,รา้นไข่มุก,รา้นเป่ียเซีย๊ะ,

รา้นยางพารา  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บั

นกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละ

ประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ทา่น / รา้น** 

**  ทา่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การ

ท า   วซ่ีาทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ี

หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์** 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง  อัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ HAINAN AIRLINES (HU)  

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ 

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตาม

ความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขันกฬีา  หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท   (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวตา่งชาต ิซึง่ไม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตทิีใ่ชว้ซี่าจ่ายเพิม่จากคา่ทัวร ์

1,000 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง) 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรับผูถ้อื

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรือ ค่าวซี่าจีนท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4วันท า

การ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตัวเอง) 

 



 

หมายเหต ุ 

• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุ๊ปจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้รวมทัง้

ไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี   

• กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 

2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเท่านัน้ 

• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท า วซีา่เดีย่วยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซีา่

ดว่น 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

• กรณีทีส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตัวแทนรับท าวซี่า

ใกลบ้า้นท่าน 

• ส าหรับผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดังตอ่ไปนี้  1.อสิราเอล   2.อัฟกานสิถาน   3.ปากสีถาน  4.

อุซเบกสิถาน   5.ทาจิกสิถาน  6.เตริ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อริัก 9.อหิร่าน 10.อียปิต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรีลังกา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ต ัง้แตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเทา่น ัน้)  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และตัดที่

น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

➢ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อน

เดนิทาง ** 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

❖ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 

วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  



 

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  



 

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้) 

• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ใชส้ าเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน  

เห็นท ัง้ 2 หนา้เต็ม ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ !! 

• รูปถา่ย ถา่ยจากมอืถอื หรอื กลอ้งถา่ยรูปหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว หา้มถา่ยเซลฟ่ี และสง่รูป

เขา้มาทางไลน ์ไดเ้ลย 

 

ตามตวัอยา่งดา้นลา่งนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทา่นใดทีเ่คยไป 24 ประเทศดงันี ้ไมส่ามารถใชว้ซีา่กรุ๊ปเขา้จนีได ้ 

ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

  


