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DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                           

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 

ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอรส์ายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจา้หน้าท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบั 

อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนําเตรียมพรอ้มกอ่นเดินทาง  

 ขอ้ควรทราบ :  ประเทศจีนไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

DAY 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักก่ิง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม –ไหวพ้ระหยกท่ี

อุทยานฟ้าสวรรค ์– รา้นนวดเทา้ – กายกรรม                                                  

01.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) 

เท่ียวบินท่ี  HU7996  **มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง** 

 

 

 



CHI23111 - ทวัรจ์นี BEIJING SKI SNOW WORLD (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  2 | P a g e  

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย.... 

 นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน  ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่อนัดับ

ตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้ นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากร

ไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรสัแห่งน้ีถกูสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวา่เดิมวา่ “เฉิง

เทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศช์ิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่

และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของ

ประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองใน

ประวติัศาสตรช์าติจนีเกิดข้ึนและจารึกไวม้ากมายจากน้ัน 

 นําท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่

สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องหา้มยังรู ้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง 

ครอบคลุมพื้ นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีหอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนัง่ 75 

องค์ หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มีคูและ

กําแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 

1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสงูยงัตอ้งขออนุญาต

เป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ี

กั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนมกาํนัล ขนัที และขา้หลวงรับใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศัยอยู่ในนคร

ตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความสาํราญของจกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มี

สนมกาํนัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัวา่ พระนางซสีูไทเฮา เวลาเสวย

ก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 นําท่าน ไหวพ้ระหยกท่ีอุทยานฟ้าสวรรค ์ สกัการะพระพุทธรปูหยกขาวศิลปะพม่า ในพระท่ีนัง่เฉิงกวงบน

ป้อมกลม สวนเป๋ยไห่ กรุงปักกิ่ง ตํานานกล่าวว่า พระหมิงกวนไดอ้ัญเชิญมาจากพม่า ในรัชสมัยพระ

เจา้กวงซวี่แห่งราชวงศ์ชิง ปี 1894 ต่อมาคราวกองทัพแปดชาติบุกกรุงปักกิ่ง ปลน้ชิงสวนเป๋ย ไดล้ะเวน้

พระพุทธรปูองคน้ี์ แต่มรีอยทาํลายไวท่ี้พระหตัถข์า้งซา้ย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําท่านแวะ รา้นนวดเทา้สมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา้ เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ  

 นําท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักก่ิง  เป็นโชว์ท่ี ข้ึนช่ือของเมืองปักก่ิง  ซ่ึงเป็นการแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด 

แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่

ไฮไลท์เลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพื้ นท่ีจาํกดัและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยงัชื่อเป็นโชว์

กายกรรมท่ีมชีื่อกอ้งโลกมาก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูสุก้ีสมุนไพร 

พกัท่ี GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรือเทียบเท่า    
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DAY 3  หอฟ้าเทียนถาน – รา้นยางพารา – หมู่บา้นยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวงัผู่จิง่            

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถกูลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

โด่งดังท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สรา้งข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุ์

ธญัญาหารอุดมสมบรูณ์เป็นประจาํทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้ นท่ี

กวา่ 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไมต่ํา่กวา่รอ้ยปี  

 จากน้ันนําท่านสู่ รา้นยางพารา  ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ

สวนยุโรปจากน้ันนําท่านชม หมู่บา้นยุโรป ใหท่้านไดช้มบา้นเรือนท่ีตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น ฝรัง่เศส 

อเมริกา อิตาลี โปตุเกต เป็นตน้ ถือเป็นจุดชมวิวและสถานท่ีพกัผ่อนระดบั 4A ท่ีมีพ้ืนท่ีโดยรวมกวา่ 1,500 

ไร่ท่ีประกอบไปดว้ยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลัน่สุรา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําท่าน รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบาํรุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุ่กน้ําจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

 จากน้ันนําท่านสู่ ถนนหวงัฟู่จิง่ (Wangfujing) ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเสน้ยาวๆ 

สาํหรบัคนเดินหา้มรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และรา้นคา้น้อยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน 

รวมทั้งรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสือ ครบครนั พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วน

ใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีรา้นกิ๊ ฟชอ้ป ราคาย่อมเยาใหเ้ลือกซ้ือ 

นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทย

เท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรปู ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวจนีหรือเทียบเท่า    

DAY 4 รา้นหยก - กาํแพงเมืองจนีจหียง่กวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเคร่ืองเลน่อุปกรณ)์ – รา้นบวัหิมะ – 

แช่นํ้าพรุอ้นท่ีโรงแรมท่ีพกัในหอ้งสว่นตวั                                     

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านสู่ รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าคา่แก่คนท่ีท่านรกั 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพหมื่นล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง สัญลกัษณ์ทางประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนั

สรา้งข้ึนในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัย

ราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นคริสตกาล)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ต่อมานําท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยงัไม่เปิดจะเปล่ียนไป 3D ART

แทน)สถานท่ีแหง่น้ีเองท่ีจะทาํใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะอยู่

ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอรท์ สถานท่ีแหง่น้ีพรัง่พรอ้มไปดว้ยอุปกรณก์ารเล่นบนลานน้ําแข็ง
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อยา่งครบครนั  ใหท่้านไดส้นุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ,์ ค่าเคร่ืองเล่น และค่า

ครฝึูกอุปกรณ)์ 

 นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเป็ดปักก่ิง 

พกัท่ี HOT SPRING  HOTEL โรงแรมนํ้าพรุอ้นจีนหรือเทียบเท่า **เป็นโรงแรมแช่น้ําพรุอ้นในหอ้งน้ําส่วนตัว

ภายในหอ้งพกัของลกูคา้** 

DAY 5  พระราชวงัอว้ีเหอหยวน – รา้นป่ีเซียะ - กรุงเทพฯ                       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อวี้ เหอหยวน สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีพลาดไม่ไดเ้มื่อมาปักกิ่ง   

ประเทศจีน หน่ึงในพระราชวงัสําคัญของจีนโบราณท่ียังคงเหลือเป็นหลักฐานความยิ่งใหญ่จากอดีต ซ่ึง

นอกจากตวัอาคารท่ีสวยงามแลว้ ภายในวงัยงัเต็มไปดว้ยส่ิงปลกูสรา้งและงานศิลปะท่ีทรงคุณคา่ และบริเวณ

โดยรอบโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบคุนหมิงอนัโด่งดงั ซ่ึงเกิดจากการใชแ้รงงานคนสรา้ง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดู

รอ้นพรอ้มดว้ยอุทยานอ๋ีเหอ หยวน เป็นมรดกโลกภายใตช้ื่อ "พระราชวงัฤดูรอ้นและอุทยานในกรุงปักกิ่ง" 

เมื่อปี พ.ศ. 2541 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู อาหารแตจ้ิว๋ 

 จากน้ันนําท่านสู่ ศาลเจา้ป่ีเซียะ  สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได ้         

ศึกษาศาสตรแ์ห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบัท่านท่ีทาํการ

คา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตปัิกก่ิง ประเทศจนี  

19.15 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี HU7995  **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

23.55 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

** หากลกูคา้ท่านจาํเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัททุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือเวลาบิน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 2 

– 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน 18 

ปี) 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก 1 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 18 

ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา หอ้ง

ละ 

ไม่ใชต้ัว๋

เคร่ืองบิน 

อตัราท่านละ 

วนัเดินทางเดอืน ธนัวาคม 2562 

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



CHI23111 - ทวัรจ์นี BEIJING SKI SNOW WORLD (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  5 | P a g e  

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 

วนัเดินทางเดอืน มกราคม 2563 

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 

วนัเดินทางเดอืน กุมภาพนัธ ์2563 

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

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

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

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

วนัเดินทางเดอืน มีนาคม 2563 

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

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

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

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

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป 

ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ทา่น ไม่รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถ

ใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บ

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** เดก็อายุต ํา่กว่า 20 ปีนบัจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิ่ม 3,000 บาทตอ่ท่าน ** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

** ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองให้

นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ), รา้นหยก,รา้นไข่มุก,รา้นเป่ียเซ๊ียะ,รา้นยางพารา ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง



CHI23111 - ทวัรจ์นี BEIJING SKI SNOW WORLD (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  6 | P a g e  

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จงึเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น

จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ทา่น / รา้น** 

**  ทา่นท่ีประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํ   วีซ่าทา่น

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่า

ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

  ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด 

เท่ียวหน่ึงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ี

ตามท่ีตารางอตัราค่าบริการระบุ 

  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนัก

ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของ

สายการบิน) ** 

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 

  ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กีฬา  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ี

พกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสาํคญั 

  คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะชี้ แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

  คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

  ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

×  คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

×  ค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่

น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 
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×  ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

×  ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

×  คา่ภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

×  ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาติท่ีใชว้ีซ่าจา่ยเพ่ิมจากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาเอง) 

×  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

×  ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทาง (สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์

ไทยและเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน) หรือ คา่วซ่ีาจนีท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4วนัทาํการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถกูยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไมส่ามารถ

คืนเงินคา่วซ่ีาไดทุ้กกรณี   

- กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) 

ตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่าน้ัน 

- ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํ วซ่ีาเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ทาํการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วซ่ีาด่วน 2 วนั ทาํการ 

ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยืน่วซ่ีากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเด่ียวสามารถติดต่อตวัแทนรบัทาํวซ่ีาใกลบ้า้นท่าน 

- สาํหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิส

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.

ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.

เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย (ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได ้ตอ้ง

ทาํวซี่าเด่ียวเท่าน้ัน)  

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  
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 ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้ง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิ

ไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามท่ีีนัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลกูคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณีท่ีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 40 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 25-39 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัรส่์วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทตู

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจาํนวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีทา่นควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํา่ อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํา่กวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพ่ิมเพื่อใหค้ณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่าน้ัน ส่ิงสําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นใดๆทั้งส้ิน   
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 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดินทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าท่ีหลงัจากชาํระเงินกรณีท่ี

ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบไมว่า่

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกาํหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระ

คา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภมูิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้บับริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ 

จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

ทางสายการบิน หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ัน

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือทาํหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มลูหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาท่ี

บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการและ

ขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดใหท่้านไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง

อาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง  )หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส◌่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นั้น) 

• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ใชส้าํเนาพาสปอรต์ ตอ้งถ่ายชดัเจน  เห็นทั้ง 2 หนา้เตม็ 

ตามตวัอยา่งเท่านั้น !!  

• รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กลอ้งถ่ายรูปหนา้ตรง พ้ืนหลงัสีขาว หา้มถา่ยเซลฟ่ี และสง่รูปเขา้มาทางไลน ์ได้

เลย 
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ตามตวัอยา่งดา้นล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


