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**บนิตรง เขา้-ออก เจงิโจว** 

 
 

*สงกรานต ์ชมเทศกาลดอกโบตนั 
เจาะเหอหนาน+หยนุไถซาน 6 วนั 5 คนื 

เจงิโจว-หยนุไถซาน-ลวัหยาง-ไคเฟิง 



CH-CGO6D / เจิงโจว หยนุไถซาน ลวัหยาง ไคเฟิง 6 วนั    2 

เจงิโจว-หยุนไถซาน-ลวัหยาง-ไคเฟิง 6วนั 5คนื 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่เดยีว 

12-17 เม.ย. 62 34,900.- 5,000.- รวมแลว้ 

 

ราคาไมร่วม   
คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม200หยวน)  

หมายเหต ุ 
* รายการอาจมกีารสบัเปลยีน และ/หรอื เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
* ครบ 15 คน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไปกับกรุ๊ป ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง  
* บรกิารนําดมืทกุวนัทอ่งเทยีว  
* ทกุทนัีงมปีระกันอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   
* เทยีวบนิภายในมกีารเปลยีนแปลงเทยีวบนิหรอืเวลาบนิ  
* รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม  หรอืแจง้ ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออก
ตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงัเพราะหาก
มคีวามเสยีหายทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ 

กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัทแีรก ศกุร ์12 เม.ย. 62 สวุรรณภมู-ิเจงิโจว 

16.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซา 
 เธริน์แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

19.05 น. ออกเดนิทางไปนครเจงิโจว เมอืงเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเทยีวบนิท ีCZ 3080 (มบีรกิารอาหารบน
เครอืง) 

23.55 น. เดนิทางถงึเจงิโจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตังอยูบ่นฝังแมนํ่าเหลอืงตอนปลายของทรีาบจนีเหนอื 
เป็นเมอืงเกา่แกต่งัแตส่มยัราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มพีนืทสีเีขยีว และสวนสาธารณะ
ตา่งๆเป็นจํานวนมาก ปัจจบุนัเจงิโจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหมข่อง จนี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

 พักท ีเจงิโจว MINHERO VISTA ZHENGZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวไมต่ดิดาว 

วนัทสีองเสาร ์13 เม.ย. 62 เจงิโจว-เจยีวจวั-หยนุไถซาน(รวมรถเล็ก)-รา้นใยไผ-่ซนิหม ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีวจัว (ประมาณ 1.5 ชม.) ชมอทุยานสวรรค ์
“หยุนไถซาน” อุทยานทสีวยงามทสีดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 
4A ของประเทศจนี 

เทยีง  ถงึหยนุไถซาน รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

   ชมอุทยานสวรรค ์“หยุนไถซาน” อุทยานทสีวยงามทีสุดของ
มณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี ตอนกลางวันจะมแีสงสี
รุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกนิเออืมถงึเมฆและหมอ
กลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดูใบไมเ้ปลยีนสี
จะเหมอืนอุทยานทีเต็มไปดว้ยสีสันของใบไมห้ลากสีสวยงามเต็ม
พนืททีัวอทุยานสวรรคห์ยนุไถซาน 

  นําทา่นไปชอ้บปิงซอืผลติทํามาจากเผอืไผข่องดเีมอืงจนี จากนันทา่นเดนิสูซ่นิหม ี(ประมาณ 2 ชม.) 



CH-CGO6D / เจิงโจว หยนุไถซาน ลวัหยาง ไคเฟิง 6 วนั    3 

19.00 น. ถงึซนิหม ีรับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีCHEERED HOTEL หรอืเทยีบเทา่5 ดาวไมต่ดิดาว 

วนัทสีามอาทติย ์14 เม.ย. 62 ซนิหม-ีเตงิฟง-วดัเสา้หลนิ-โชวก์งัฟู-ลวัหยาง-สวนดอกโบตนั-  
รา้นผา้ไหม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  เดนิทางสูเ่มอืงเตงิฟง (หยางเฉงิ) ราชธานโีบราณในสมยัราชวงศเ์ซยี  (ประมาณ 1 ชม.) 

 นําท่านเขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวมค่ารถเล็ก) ซงึกอ่ตังโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซงึ
เป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมอืราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณ
สมาธเิพอืใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นกีลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที
รูจั้กกันดใีนนาม “กงัฟู” นําชมสงิสําคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก่วหิารสหัสพุทธ สถานทปีระดษิฐาน
ประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดยี ์หรอื ถา่หลนิ ที
มหีมู่เจดียก์ว่า 200 องค์ ซงึเป็นสถานทบีรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนันชมการ
แสดงกังฟทูมีกีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทยีวไดช้ม ทโีรงเรยีน ฝึกกังฟใูน
บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงลัวหยาง (1.30 ชวัโมง) อดตีราชธานีทยีงิใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศ ์ยนื
ยาวนับเป็นทสีองรองจากซอีาน จักรพรรดนิ“ีบเูซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลัวหยาง มาก ตังใหเ้ป็นราช
ธานใีนสมยัทพีระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ 
“เทพนคร”  

   นําชมงานเทศกาลดอกโบตนั (หมูต่านฮวั) ดอกไมส้วยงามทหีายากเลยีงยาก ในประเทศจนีมี
เพยีง 3 แหง่ทปีลกูไดด้ ีคอื ลัวหยาง มณฑลเหอ หนาน, เหอเจ๋อ มณฑลซานตง และเผงิโจว มณฑล
เสฉวน โบตันยังเป็นดอกไมง้ามประจําตัวพระนางบเูซ็คเทยีนและดอกไมป้ระจําชาตจินี   แวะซอืผา้
ไหมจนีสนิคา้ OTOP คณุภาพด ี 

 

  

 

 

 

พักท ีVANLEE VS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีจีนัทรท์ ี15 เม.ย. 62 ลวัหยาง-ถาํหลงเหมนิ(รวมรถแบตเตอร)ี-ศาลกวนอ-ูโรงงานกระเบอืง
สามส-ีไคเฟิง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชม ถําหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถําประตูมงักร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถําพันพระที
ตังอยูร่มิฝังนําอเีจยีง เป็นพุทธสถานเกา่แกท่สํีาคัญและน่าตนืตาตนืใจทสีดุแห่งหนงึของจนี สรา้งราวปี 
พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสรา้งเพมิเตมิเรอืยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิให ้
เป็นถําหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 
รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํา สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชนัสงูในสมัยนันๆ บเูซ็คเทยีน
สมัยเป็นฮอ่งเฮา เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็นจํานวนมาก เพอืบูรณะถําหนิหลงเหมิ
นแห่งนี การสรา้งถําพระพุทธแห่งนีทีไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้
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ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวัดถําเฟิงเซยีนซอื ชมพระ
ประธานสงู 17 เมตรสลักอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์
ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก  แวะซอื “โรงงานกระเบืองสามส”ี สนิคา้ขนึชอื
ของลัวหยาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําท่านชมศาลกวนอู สสุานทฝัีงศรีษะขนุพลกวนอ ู (กวนหลนิ) ซงึ
ไดรั้บการสกัการะบชูาในฐานะเทพเจา้แหง่สงครามในสมยัสามก๊ก (ค.ศ. 
220-265) ชมหลักศลิาจารกึอัตถะชวีประวัตขิองท่าน 

 นําท่านเดนิทางสู่ไคเฟิง(ประมาณ 2 ชม.)  ไคเฟิงเป็นเมอืงเก่าแก ่
เคยเมอืงหลวง 7 ราชวงศนั์บตังแต่ยุคจา้นกว๋อและรุ่งเรอืงทสีุดในสมัย
 ราชวงศซ์ง่ มเีนอืท ี900 คารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 1.9 ลา้น
คน  

19.00 น.  ถงึไคเฟิง รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  พักท ีNEW DYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้องัคาร 16 เม.ย. 62         ไคเฟิง-ศาลามงักร-เจดยีเ์หล็ก-รา้นยางพารา-สวนชงิหมงิซา่งเหอ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําชมศาลามงักร (หลงถงิ) ซงึตังอยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองไคฟง สรา้งขนึเมือปี ค.ศ. 1692 ในสมัย
จักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ 

  จากนันนําชม เจดยีเ์หล็ก (เถยีถ่า) ซงึเป็นเจดียข์นาด 
 13 ชัน สงู 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลยีม สรา้งขนึในปี ค.ศ. 
1049 โดยลักษณะภายนอกใชก้ระ เบอืงหลากสมีาประตดิประต่อ
หอ่หุม้จนมคีวามสวยงามโดดเดน่ 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

    นําทา่นไปชอ้บปิงซอืผลติภณัฑย์างพารา 

 นําทา่นชม สวนชงิหมงิซงัเหอหยวน สรา้งขนึโดยรัฐบาลเมอืงไคเฟิง มณฑลเหอหนานและบรษัิท
ทดีนิไห่หนาน ไดร้่วมกันออกแบบก่อสรา้งวัฒนธรรมในธีมสวนสาธารณะสมัยราชวงศ์ซ่งขนาดใหญ ่
สถานทตีังอยูท่างฝังทศิตะวันตกของทะเลสาบหลงถงิ เมอืงไคฟง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทจัีบตอ้ง
ไมไ่ด ้และเป็นสถานททีอ่งเทยีวระดับแนวหนา้แรกๆของประเทศจนี 

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

   พักท ีNEW DYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก พธุ 17 เม.ย. 62 ไคเฟิง-ศาลเปาบุน้จนิ-เจงิโจว-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

    นําชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุน้จนิ (เปากงฉือ) ทสีรา้งขนึบนเนือท ี4,000 ตารางเมตร เป็น
สถานทซีงึใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จนิ ขนุนางผูท้มีคีวามซอืสตัยย์ตุธิรรม จนเป็นทเีลอืงลอื
แหง่ราชวงศซ์ง่เหนือ ชมหอ้งพจิารณาคดทีมีทีตีัดหัวสนัุข หัวเสอื และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธขิอง
ทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร 

 นําทา่นเดนิสูเ่จงิโจว (ประมาณ 1.5 ชม.) 
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร(ระหวา่งทาง) หรอื บรกิารชดุ MAC DONALD หรอืชดุ KFC 

  นําทา่นไปสนามบนิ  

15.30 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดย CZ 3079  

17.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม   

 คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ กรงุเทพฯ-เจงิโจว-กรงุเทพฯ สายการบนิไชน่าเซาเทริน์แอรไ์ลน ์
 คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่ 
 คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
 คา่บตัรผา่นประต ูและเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่วซีา่จนี 1,650 บาท  
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
 ชดุภาษีตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 

 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิ ไกดท์อ้งถนิ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร(์รวม 200 หยวน)  

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

สํารองทนีงั   1. ชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  2.  สว่นที
เหลอื ชาํระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากมดัจํา หกัคา่ใชจ้า่ย 5,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิ ทาง 14-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทวัร ์ / ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-13 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกัน
ชวีติไวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนงึลา้นบาท / เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น/บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่ง ประเทศ 

ขอ้ควรทราบ 

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระชันชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื หยก ยาจนี ผา้ไหม จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์
จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

 



CH-CGO6D / เจิงโจว หยนุไถซาน ลวัหยาง ไคเฟิง 6 วนั    6 

เอกสารวซีา่กรุป๊ (อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีูป ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชัดเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื ค่าธรรมเนียม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารวซีา่เดยีว 1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้
วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 3. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1.5*2 นวิ 2 ใบ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 
6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ** พนืรปูสขีาว เสอืตอ้งไมใ่สส่ขีาว ** ตอ้งเห็นใบห ู**ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ
ใดๆ **ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

คา่วซีา่จนี ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1100 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 

1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก   2.  นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้3. 
นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่  4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  ใชร้ปู
ทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆ ทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 
- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ ทอีอกบตัรนี
ใหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี
- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอื
ทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไมรั่บ ไม่รับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไม่เก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรอืส่งบัตร APEX ตดิมากับ
เอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ  


