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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

07-11 ก.ย. 61 26,900.- 

21-25 ก.ย. 61 27,900.- 

12-16 ต.ค. 61 28,900.- 

19-23 ต.ค. 61 28,900.- 

12-16 พ.ย. 61 27,900.- 

19-23 พ.ย. 61 27,900.- 

12-16 ธ.ค. 61 29,900.- 

19-23 ธ.ค. 61 29,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 250 หยวน 
 

 

 

ชงิเตำ่ เขำไทซ่ำน  

ชงิชำ้สวรรคเ์วย่ฝ่ำง พกั 5 ดำว 

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ ซำนตง แอรไ์ลน ์(SC) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 26,900 .- 

 

 พชิติเขาไทซ่าน ขนุเขาสดุยิง่ใหญ ่พรอ้มกระเชา้ ขึน้-ลง 
 ขึน้ชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทีเ่มอืงเวย่ฝ่าง 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์บยีรช์งิเตา่ เบยีรช์ ือ่ดัง 
 นมัสการ พระสงักัจจายน์ ถ ้าเซยีนฝอตง้ วัดพระหมืน่องค ์

  ทัวรน์ี้ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล เพือ่เวลาเทีย่วทีม่ากขึน้   
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู5 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์(SC) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บั

ทกุทา่น 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ชงิเตำ่ – โรงเบยีรช์งิเตำ่ – สวนเสีย่วหยีซ่ำน – เมอืงเวย่ฝ่ำง 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงชงิเตำ่ โดย สายการบนิ ซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4080 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชงิเตา่ล ิว่ถงิเมอืงชงิเตำ่ มณฑลซานตง ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลทางภาคตะวันออกของ

ประเทศจีนมีอาณาเขตตดิต่อกับมณฑลเหอเป่ย  เหอหนาน  อันฮุย  เจียงซู  โดยมีพื้นที่ทัง้หมด 10,654

ตารางกโิลเมตร  มปีระชากรประมาณ 7 ลา้นคน ในอดตีเมืองนี้เคยเป็นเมืองขึน้ของเยอรมัน คงไวด้ว้ยกลิน่

อายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บา้น หรอือาคารตา่งๆ ลว้นถกูสรา้งในสไตลย์ุโรป มีความแตกต่างจาก

เมอืงอืน่ๆของประเทศจนีแห่งนี้อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทีต่ัง้ของโรงงานผลติเบียรช์งิเต่าเบียรช์ือ่ดังของประเทศ

จนี หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบเซ็ต KFC หรอื MC Donald  

 น าทา่นเยีย่มชม โรงงำนเบยีรช์งิเตำ่ เป็นเบียรย์ี่หอ้เก่าแก่ของจีน

ยาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเร ิม่ตน้ของโรงเบียรน์ี้ นับยอ้นไปเมื่อ

วันที ่15 เดอืนสงิหาคม ค.ศ.1903 กอ่ตัง้ข ึน้ดว้ยการทุม่เงนิ400,000 

มารค์ ของพ่อคา้ชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อคา้ชาวอังกฤษ ใชช้ือ่ว่า 

บรษัิทเบียรเ์จอมานสิเชส Germanisches) แห่งเมืองชงิเต่า จ ากัด 

และใชเ้ทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดบิจากประเทศเยอรมันในปี

ค.ศ.1963 ไดร้ับยกย่องใหเ้ป็นเบียรแ์ห่งชาตยิี่หอ้เดยีวของจีน และ

เป็นตน้แบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดนิจนีใหญ่เรือ่ยมาจนทกุ 

วันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลติเบยีรแ์ห่งนี้ก็เปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท เบยีรช์งิเตา่ จ ากดั และเขา้สูต่ลาดทนุ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

  
 

 

2 

กรงุเทพฯ – ชงิเตา่ – โรงเบยีรช์งิเตา่ – สวนเสีย่วหยีซ่าน 
– เมอืงเวย่ฝ่าง ✈

�  
�  �  

BLUE HORIZON  
HOTEL WEIFANG 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 
ดำว 

3 
หมูบ่า้นศลิปะหยางเจยีปู้  – หมูบ่า้นโบราณโจวชนุ -   เมอืง

เวย่ฝ่ัง – ชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก �  �  �  
ZHIBO WELLHOO 

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 5 ดำว 

4 
เวย่ฝ่ัง – ไทอ่ัน – ขึน้เขาไทซ่าน (กระเชา้) – ประตหูนาน

เทยีนเหมนิ – เทยีนเจยี – ยอดเขาหวงยู ่ �  �  �  
TAISHAN BLOSSOM 

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 5 ดำว 

5 

ไทอ่ัน – จีห่นาน – เขาเซยีนฝอซาน –ตา้หมงิห ู- จีห่นาน 
– กรงุเทพฯ �  �  

�

✈ 
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เป็นครัง้แรก ปรากฏตวัในตลาดหลกัทรัพยเ์ซีย่งไฮแ้ละฮ่องกงและเมือ่จนีเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์าร 

การคา้โลก เบยีรช์งิเตา่ก็ไดใ้ชโ้อกาสนี้เป็นพันธมติร กบั อันเฮาเซอร ์บุช ผูผ้ลติเบยีร ์บัดไวเซอร ์จาก 

สหรัฐฯ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  ท่านชม สวนเสีย่วหยซีาน ตัง้อยุ่บนยอดเขาเสีย่วหยี ท่านสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของเมืองชงิเต่า

จากทีน่ี่ได ้ภายในสวนมกีารจัดการเป็นอย่างด ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว 

จากทัว่ทกุมณฑลของจนี ได ้ณ ทีแ่ห่งนี้ จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเวย่ฝ่ำง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่BLUE HORIZON  HOTEL WEIFANG หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 หมูบ่ำ้นศลิปะหยำงเจยีปู้  – หมูบ่ำ้นโบรำณโจวชุน -   เมอืงเวย่ฝั่ง – ชงิชำ้สวรรคท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

โลก 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่ำ้นศลิปะตระกูลหยำง(หยำงเจยีปู้ ) ไดก้่อเกดิข ึน้ตัง้แต่สมัยราชวงศซ์่ง(ค.ศ.

960-1279) สบืจนถงึปัจจุบัน เป็นหมู่บา้นทีม่ีชือ่เสยีงทางดา้นศลิปะส ิง่ประดษิฐต์่างๆทีท่ าจากมือ อีกทัง้

ลกัษณะเดน่จะมกีารออกแบบสือ่ถงึทางวัฒนธรรมพื้นบา้น ซึง่คงความละเอียดอ่อนชอ้ย สสีนัตระการตา

แฝงอยู่ภายในงานชิน้นัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตดักระดาษแปะ รูปวาด การท าว่าว จนเป็นทีก่ล่าวขานเลอืงลอื 

แมก้ระทัง้หากมกีารจัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลตา่งๆทางส านักพระราชวังก็จะใหห้มู่บา้นศลิปะหยางเจียปู้

เป็นผูจ้ัดงานดา้นศลิปะการประดษิฐด์ว้ยมอืแบบโบราณมาประดบัตกแตง่เป็นประจ าตราบจนปัจจุบัน 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นชม เขตเมอืงโบรำณโจวชุน เป็นย่านการคา้สมัยราชวงศห์มงิ และในปีกานหลง การคา้เจรญิรุ่ง

เรอืนเป็นอย่างมาก จนกษัตรยิท์รงเสด็จมาทอดพระเนตรดว้ยตนเอง และแต่งตัง้ใหเ้ป็นย่านการคา้1ในใต ้

หลา้ จากนั้นน าท่านเดนิชม ย่านการคา้โบราณหมู่บา้นโจวชุน ซงึจะมีการคา้ขนมปังที่มีชือ่เสยีงของ

หมู่บา้นแห่งนี้ น าทา่นชมเขา้ พพิธิภฑัณ์ขนมปัง โจวชนุ จัดแสดงการหุ่นขีผ้ ึง้ทีม่ีกรยิาใชช้วีติตลอด1800

ปี ของหมู่บา้นหมู่บา้นโจวชนุ และมีอุปกรณ์โบราณต่างๆในสมัยโบราณ ท่านสามารถดูความเป็นมาของ

หมู่บา้นแห่งนี้ไดจ้ากพพิธิภฑัณ์แห่งนี้ และความเป็นมาของขนมปังทีเ่ป็นเรือ่งเลา่ของหมู่บา้นนนี้  ปัจจุบัน 

น าท่านขึน้ ชงิชำ้สวรรคเ์มอืงเหวย่ฝ่ำง เป็นชงิชา้สวรรคท์ีใ่หญ่ สดุในโลก ดว้ยความสงู 145 เมตร มี

กระเชา้ทัง้หมด 36 ตู ้ในแต่ละตูบ้รรจุผูโ้ดยสาย 10 ท่าน ใชเ้วลาขึน้-ลง ในแต่ละรอบประมาณ 30 นาท ี

ท่านจะไดส้ังเห็นตัวเมืองเหว่ยฝ่ัง ในยามค ่าคืน อีกทัง้ตัวกระเชา้ก็จะมการเล่นสลัสีไฟ ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิตลอดการน่ังชงิชา้ 

 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ ZIBO WELLHOO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่4 เวย่ฝั่ง – ไทอ่นั – ขึน้เขำไทซ่ำน (กระเชำ้) – ประตูหนำนเทยีนเหมนิ – เทยีนเจยี – ยอดเขำหวง

ยู ่
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เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทาง เมอืงไทอ่นั เมอืงทีม่ภีเูขา 1-5 เขาศกัดิส์ทิธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงของจีนและมีความชือ่เสยีงความ

สวยของธรรมชาต ิ

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เขำไทซ่ำน(รวมกระเชำ้ขึน้-ลง)ได ้

ชือ่ว่า "ภเูขาอันดบัหนึง่ในใตห้ลา้"เป็นอันดับ 1 ใน 5 เทอืกเขา

ศักดิ์สทิธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนใน

ประวัตศิาสตร์ 5,000 ปีแห่งอารยธรรมของจีน จักรพรรดทิุก

พระองคเ์มื่อข ึน้ครองราชยก์ระทั่งถงึระดับชาวบา้น ต่างมาเซ่น

ไหวบู้ชาทีภู่เขาไท่ซาน ปัญญาชนและบุคคลทีม่ีชือ่เสยีงก็ลว้น

มาถงึทีแ่ห่งนี้ ซ ึง่ท าใหภู้เขาไท่ซานเต็มไปดว้ยร่องรอยทางภูมิ

ทศันข์องวัฒนธรรมอันหลากหลาย ส ิง่ก่อสรา้งโบราณสว่นใหญ่

เป็นลกัษณะของราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิของจนี โดยมศีลิปะ

การกอ่สรา้ง ภาพวาด การแกะสลกั ภเูขาหนิ และป่าไมห้ลอมรวมเป็นหนึง่สถานทีท่ีช่าวจนีสว่นใหญ่จะตอ้ง

หาโอกาสสกัครัง้ในชวีติ  เพื่อมาเคารพสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นภูเขาไท่ซานแห่งนี้ และเขาแห่งนี้ยังไดร้ับการ

ประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมและธรรมชาตเิมื่อปีค.ศ. 1987 มากมาย ชม 

หนานเทยีนเหมนิ หรอืประตใูตแ้ห่งทางสวรรค ์เป็นทางเขา้สูอ่าณาจักรเทพเจา้ทีพ่ านักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิเทยีนเจยี มกีารคา้ของกนิและของทีร่ะลกึมากมายใหเ้ลอืกซือ้ไดต้าม

อัธยาศยั น าทา่นขึน้ยอดเขาไทซ่าน มชีือ่ยอดว่า ยอดเขำหวงหยี ่ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่TAISHAN BLOSSOM HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่5 ไทอ่นั –จีห่นำน– เขำเซยีนฝอซำน – ทะเลสำบตำ้หมงิห ู– จีห่นำน – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจีห่นำน เป็นเมอืงแห่งวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง และเป็นที่

ยอมรับของชาวจนีว่าเป็น "เมอืงแห่งน ้าพุอนัดบัหนึง่ในใตห้ลา้" โดยมนี ้าพธุรรมชาต ิ 733 แห่งกระจัด

กระจายอยู่ในตวัเมอืง น ้าพุทีเ่ลือ่งลอืทีส่ดุคอืเป้าทเูฉวยีน ซึง่ไดร้ับสมญานามว่า "น ้าพอุับดบัหนึง่ใต ้

สวรรค"์ ขณะทีน่ ้าพุไป่ไม่เฉวยีน ถกูขนานนามเป็น "ทวิทศันม์หัศจรรยใ์ตส้วรรค"์  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

จากนัน้น าทา่นชม เขำเซยีนฝอซำน หรอื เขาพระพนัองค ์ตวัเขา

เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาไทซ่าน ภายในมถี า้อกีทัง้ศาลเจา้ตา่งๆ 

มากมาย ทัง้ของพุทธและลทัธเิตา๋ อกีทัง้เป้นทีร่วบรวมพระพุทธรูป

มากมาย มากกวา่ 10,000 องค ์ชาวจนีมักจพมาขอพรทีน่ีอ่ยู่เสมอ 

โดยเฉพาะองคส์งักจัจายน ์ ซึง่เป็นทีร่ า่ลอืวา่ หากไดม้าขอพรกบั

พระสงักจัจายนท์ีน่ีแ่ลว้ จะกลายเป็นจรงิดงัสมหวัง จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่ ทะเลสำบตำ้หมงิ ทะเลสาบนี้เกดิจากบ่อน ้าใตด้นิ มี

เนื้อที ่ 70,000 ตารางเมตร ทางดา้นใตเ้ป็นสวนดอกไม ้ ภเูขา

จ าลอง ศาลาทีพ่ัก ระเบยีงทางเดนิคตเคีย้วไปมาสวยงาม เป้นทะเลสาบทีร่ายลอ้มดว้ยดอกบวัและตน้หลวิ 

ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจีห่นาน ไปดว้ยน ้าพุรอ้นกว่า 100 แห่ง ลว้นเป็นน ้าแร่ทีม่ี

คณุประโยชนต์อ่ร่างกาย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

21.45 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ SC4075  

01.50 น. เดนิทางกลบัถงึสนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 



 

      โค้ดทัวร์ GT-234                                                                       5 จ ก 10 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

ชงิเตำ่ เขำไทซ่ำน ชงิชำ้สวรรคเ์วย่ฝ่ำง พกั 5 ดำว 5 วนั 3 คนื โดย ซำนตง แอรไ์ลน ์(GO1TAO-SC001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

07 – 11 ก.ย. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 15,400.- 

21 – 25 ก.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 16,400.- 

12 – 16 ต.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 17,400.- 

19 – 23 ต.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 17,400.- 

12 – 16 พ.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 16,400.- 

19 – 23 พ.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 16,400.- 

12 – 16 ธ.ค. 61 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- 18,400.- 

19 – 23 ธ.ค. 61 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- 18,400.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 8,900.-  / ทำ่น *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 250 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่ธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์รวมเป็น 250 หยวน ตอ่คน (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่)  

 กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ทำ่น 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ
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1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่จะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 



 

      โค้ดทัวร์ GT-234                                                                       8 จ ก 10 

 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 



 

      โค้ดทัวร์ GT-234                                                                       9 จ ก 10 

 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  
 

 
 
 

 
 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

