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e-mail: info@naturetrekth.com

www.naturetrekth.com
Hotline : 081-554-1597, 099-458-5959

(กวางเจา, อูรูมูฉี, เทียนซาน, อีหนิง, ทะเลสาบไซราม )
โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ ไลน์
นาท่ านเดิ น ทางไปในเส้ นทางแห่ ง หุ บเขาอั นยิ่ ง ใหญ่ ของแผ่ น ดิ นจี น เจาะลึ ก เส้ นทางการค้ าที่อุ ดมด้ ว ย
ธรรมชาติอัน งดงาม ทั้ง ทะเลทราย ทุ่งหญ้า และทะเลสาบไซรามแสนสวย เส้ นทางท่องเทีย่ วนี้ นาท่านลั ด เลาะข้ ามฝั่ ง
อาณาเขตเป็ นระยะทางกว่ า 700 กิโลเมตรนับจากเมื อ งอูรูมูฉี ท่ านจะได้ พบวิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ทผี่ สมผสานชนเผ่ า
ต่ างๆถึ ง 13 ชาติพันธ์ นับ แต่ อดี ตกาลจนถึ งปัจจุ บัน สามารถเรียกดินแดนแห่ งนี้ได้ ว่า “อิลี่ ” ดินแดนทีส่ วยงามอย่ า ง
ทีส่ ุ ดเมื่ ออยู่ในฤดูกาลดอกไม้ ผลิ บาน ท่านจะได้ ตื่นตะลึ งกั บทุ่งดอกไม้ ทที่ อดยาวไกลสุ ดตาหลากสี สัน สลั บสั บเปลี่ ย น
กับหุบเขาแห่ งป่ าสนสี เขียวขจี ตัดกับเต้ นท์อาศัยสี ขาวของชาวบ้ านและฟาร์ มเลี้ ยงสั ตว์
หน้า 1 / 8

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กวางเจา
18.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เค้าน์ เตอร์ U
20.35 น.
เหิ นฟ้าจากกรุ งเทพฯ สู เ่ มืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ364
23.55 น.
เดินทางถึงเมืองกวางเจา นาท่า นผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า เมืองและสัมภาระ จากนั้นนาท่านเข้า สู ่
ที่พกั White Swan Hotel หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ องของการเดินทาง
กวางเจา – อูรูมูฉี – ชมเมื อง + ช้ อปปิ้ ง
เช้า
นาท่านเดินทางสู ส่ นามบินภายในประเทศ
08.20 น.
เหิ นฟ้าสู เ่ มืองอูรูมฉู ี โดยเที่ยวบินที่ CZ3911
13.25 น.
ถึงอูรู มฉู ี เข้าสู ท่ ี่ พกั น าท่านเที่ย วชมเมืองอู รูมฉู ี เมืองหลวงของซินเจี ยง เป็ นเมือ งแห่งโอเอซีส อันมัง่
มัง่ ของเส้ น ทางสายไหม และเป็ น ประตู สู ่ทงุ ่ หญ้า อัน งดงามของซิน เจี ยง น าชมย่านการค้าเอ้อ เต้า
เฉี ยว สวนหงซาน
เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้น นาท่านเดิ นเล่นชมไนท์บาซาร์ ใ หญ่ของซิน เจีย ง ได้เวลาสมควรให้
ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ฝั นดีสาหรับคืนแรกในซินเจียง Sheraton Hotel
วันทีส่ ามของการเดินทาง
อูรูมูฉี – กราเซียNo.1 – ทุ่งหญ้าบายาบูลั ค
เช้า
หลัง รับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิน ทางเข้าสู ่ดินแดนแห่ง ขุนเขาอัน
ยิ่งใหญ่ ซึ่ งปั จจุบันกลายเป็ นเขตปกครองตนเองซิ นเกียงซึ่ง มีอ าณาเขต
กว้างไกลที่ ประกอบด้วยขุน เขา ป่ า ไม้ ทะเลทรายและลาธารอัน งดงาม
นาท่า นเปลี่ ย นบรรยากาศการท่องเที่ ยวสั มผัสเส้น ทางผ่า นภู เขาล าเนา
ไพรโดยรถจี๊ บ ท่านจะสัมผัส ถึง ความสดชื่ น ของบรรยากาศท่า มกลาง
หุ บเขาและธรรมชาติบริ สุทธ์ ลัดเลาะเข้าไปในเชิงเขาเที ยนซานผ่านทุ ง่
หญ้า กว้า งที่ มีความงดงามของทัศ นี ย ภาพไมซ่ ้ าแบบเข้า สู ่ก ราเซี ย อัน
งดงามที่ เป็ น ที่เลื่ องชื่ อที่ สุดของแถบนี้ นั่ นคื อ กราเซี ยหมายเลข1 ตั้งอยู ่
ทางตอนเหนื อของยอดเขาเทีย นเกอห่างจากอุรู มฉู ี ประมาณ 118 กิโลเมตร นั บเป็ นกราเซีย ที่อ ยูใ่ กล้
ตัวเมือ งที่ สุดของจี น มีความสู ง 3,545 เมตรจากระดับน้ าทะเล กราเซีย แห่งนี้ เป็ นต้นน้ าล าธารของ
แม ่น้ าอูรู มฉู ี ที่ชาวพื้ นเมืองใช้อุ ปโภคตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปั จจุ บนั ได้เวลาเดิน ทางต่อไปยังดิน แดน
สวรรค์บนดิน
เที่ยง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
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บ่าย

นาท่านลัด เลาะจากเทื อ กเขาลงมาทางตอนล่าง น าท่า นเข้า สู ่ดิน แดนสี เขี ยวที่ มคี วามยิ่ง ใหญ่แ ละ
สวยงามเลื่องชื่ อที่สุดของซิน เจียงคือ ทุ่งหญ้ าบายาบูลั ค นั บเป็ นทุ ง่ หญ้า ที่ใหญ่และสวยงามที่ สุดของ
ซินเจี ยงชื่ อบายาบู ลคั มีความหมายในภาษามองโกเลีย ว ่าแดนแดนอันอุดมด้วยดอกไม้บาน ณ ที่ แห่ง
นี้ ทา่ นจะได้สั มผัส ถึ ง ทุ ง่ หญ้า เขี ย วขจี มีก ระโจมกลางทุ ง่ ของชาวจี น คาซัคตั้งอยู ท่ ั่วไปท่า มกลาง
ดอกไม้บานและโอบล้อ มด้วยหุ บเขาน้อ ยใหญ่ตัดกับท้องฟ้า กว้า งสี ฟ้า ใส นับเป็ น ดัง่ สวนสวรรค์ ที่
ไม ่ไปเห็ นด้วยตานับว ่ายังห่างไกลจิ นตนาการยิ่ งนัก ให้ ทา่ นได้พกั ผ่อนเอนกายชมทิวทัศน์ ได้เวลา
สมควรนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ี่พกั
เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน ณ Bayin Hotel
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
บายันบูลั ค – ทะเลสาบหงส์ – ทุ่งหญ้านาลาถิ
เช้า
หลังอาหารเช้า นาท่านนั่ งรถจี๊บ ลัดเลาะเข้า สู เ่ ส้ น ทางแมน่ ้ า ซิก แซกซึ่ งมีความใสสี ฟ้ าอ่อนเหมือ น
ท้องฟ้ าหล่น ลงมาเป็ นเส้นทางอยูบ่ นพื้น พิภพ ตัดกับทิวไม้และป่ าสนสองข้างทางสี เขีย วขจี ให้ทา่ น
แวะถ่ายรู ปบรรยากาศสองข้างทางเป็ นระยะๆ แล้วเดินทางต่อไปยังทะเลสาบหงษ์
เที่ยง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเล็กระหว ่างทาง
บ่าย
ถึงทะเลสาบหงส์ ใจกลางทุง่ หญ้าบายันบู ลคั ในระดับความสู ง 2500 เมตรจากระดับน้ าทะเลมีภูเขา
หิ มะโอบล้อ ม ทะเลสาบใสสะอาดสะท้อ งยอดเขางดงาม บนผื น น้ ามีห ่านป่ าเวีย นว ่ายอยูท่ ั่วไป
นอกจากนี้ ที่นี่ย ังมีนกแมนดาริ น ขาว และนกน้ า นานาชนิ ดกวา่ 77 สายพันธุ์ บิน เข้า มาแวะเวีย นอยู ่
เป็ น ประจา หากใครชอบดูน กนั บวา่ มามาเยี่ยมเยือ น ณ ทะเลสาบแห่ง นี้ คุ้มค่า มากๆ ได้เ วลาสมควร
นาท่านเดิ น ทางต่อ ไปยัง เขตทุ ง่ ย่านาลาถิ ซึ่ง เป็ นทุ ง่ หญ้าที่ มคี วามงดงามและใหญ่เป็ นอันดับสอง
รองจากทุง่ หญ้าบายาบูลคั
เย็น
ถึงที่พกั รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน ณ Huyang Holiday Village
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
ทุ่งหญ้านาลาถิ – เส้ นการค้ าสายไหม – อินหนิง
เช้า
หลังอาหารเช้า เปลี่ยนเป็ นรถบัสนาท่า นเดินทางต่อเข้าสู ใ่ จกลางทุง่ หญ้านาลาท ภาพของทุง่ เขียวขจี
และผ่า นเส้น ทางป่ า สนค่อ ยๆประจักษ์ แก ่สายตา ได้เห็ น ทุ ง่ เลี้ ยงสั ตว์และกระโจมพัก แรมของชาว
พื้นเมืองอยูเ่ ป็ นจุดตามรายทาง ในจุ ดอัน เป็ น ที่ราบกว้างใหญ่เหล่าดอกไม้สีสั นฉูดฉาดเบ่ง บานต้อ ง
แสงพระอาทิตย์ บ้างสี แดง บ้างสี ขาว และสี เหลือ งอยูเ่ ป็ นผืน งดงามตัดกับท้อ งผ้าสี ครามและหุ บเขา
สี เขี ยว ให้ อิส ระท่า นได้พ ัก ผ่อ นเอนกาย ถ่ายรู ปอย่า งเต็ มที่ ดังได้อยู ใ่ นอุทยาสวรรค์ ดังตานานเล่า
ขานของกองทับเจงกิส ข่า นที่ ได้เ ดิน ทางพิชิ ตดิ นแดนต่างๆโดยได้ใช้เส้น ทางแห่งนี้ เป็ นส่วนหนึ่ ง
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เที่ยง
บ่าย

ค่า

ของการเดิ นทาง เหล่ากองทับบางส่วนแรมทางมาไกลผ่านความแห้ งแล้งมาตลอดทางรู ้ สึก เหนื่ อ ย
อ่อนและสิ้ นหวัง เมื่อเดิน ทางผ่านมาถึง ทุง่ หญ้าอันงดงามแห่งนี้ จึงร้ องอุทานออกมาว ่า “นาลาท นา
ลาท” จึงกลายเป็ นชื่อเรี ยกขานจากความปิ ติอิ่ มเอมตั้งแต่น้ นั เป็ นต้น มา
รับประทานอาหารกลางวันในร้านท้องถิ่น
หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิน ทางต่อไปยัง เมือ งอิ น หนิ ง รถบัส น าท่า นโลดแล่นไปบนเส้น ทางการค้า
โบราณที่ทาให้ ชาวเปอร์ เซี ยและตะวัน ตกได้เปิ ดโลกมายังเอเซีย และทาให้ เกิดการค้าขายโยงใยไป
ทัว่ โลกจนถึงปั จจุบนั
ถึงเมืองอินหนิ ง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย Yili Grand Hotel

วันทีห่ กของการเดินทาง
อินหนิง – เทอเคอ
เช้า
หลัง อาหารเช้า เมือ งอิ น หนิ งเมืองทางชายแดนตะวัน ตกของซิน เกีย งและเป็ นเมือ งหลวงของ
ดิน แดนอิลี่ ที่เ คยมีความรุ ง่ เรื่ องในชว่ งราชวงฮัน่ เมืองนี้ ถื อได้ว ่าเป็ นดุ ดดัง่ โอเอซี สน้ อยๆแห่ง สาย
ไหมโบราณที่ สาคัญ อี ก แห่ง หนึ่ ง เนื่ อ งจากในแต่ล ะฤดู กาลจะเป็ นช ว่ งที่ อุ ดมสมบู ร ณ์ ไปด้วยพื ช
พัน ธ์ ผัก ผลไม้ ทั้ง แอปเปิ้ ล องุ ่น แตงโม และมีด อกไม้บาน งดงามเลื่ อ ง ชื่ อ ใ นฤดู ใ บไม้ผ ลิ
นอกจากนี้ เ มือ งนี้ ย ังมีประวัติศาสตร์ ทางการค้า ยาวนานระหวา่ งจี นและเอเชี ยกลางมีความโดดเด่น
คึก คัก ในเรื่ อ งของการแข่งม้า ในสมัย โบราณ ถึ งแม้ปัจจุบัน จะดูไ มเ่ ป็ นเมือ งใหญ่มากนั ก ผู ้คนไม ่
พลุ ก พล่านแต่กเ็ ป็ นที่ นิย มของนั ก ท่องเที่ ยวมือทองที่ จะต้องมาเยื อนเมือ งนี้ เมือ่ เข้าสู ่ก ารเดิ นทาง
เส้ น ทางสายไหม น าท่านเดิ น ทางไปยัง เมือ งเทอเคอซึ่ ง อยู ท่ างตอนใต้ของอิ น หนิ ง ระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร
เที่ยง
ถึงเมืองเทอเคอ เข้าสู ท่ ี่พกั รับประทานอาหารกลางวัน ในร้านท้องถิน่
บ่าย
นาท่านเที่ ยวชมเมืองเก ่า ซึ่ง ในอดีตเคยเป็ นแหล่งพักพิ งของเหล่าพอ่ ค้าโบราณ หลังจากนั้น ให้อิสระ
ท่า น ผั ก ผ่อ น ตามอั ธ ยาศั ย ดื่ มด่ า ซึ ม ซั บ บรรยากาศเมื อ งเล็ ก ๆแต่ม ากไปด้ ว ยกลิ่ น ไอของ
ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน Diagram Hotel
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เมื องเทอเคอ – หินแกะสลั ก – เมื องเชาซู – อินหนิง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู ร่ อบนอกของเมือง ตัดผ่านภู เขาลาเนาไพรเข้าสู ่เขตเมืองเชา
ซู นาท่านแวะชมหิ น แกะสลักโบราณซึ่ง เป็ นหลักฐานแสดงถึงวัฒ นธรรมที่ก ่อตัวขึ้นมายาวนานของ
ดิน แดนบริ เวณนี้ ท่านจะได้เห็ นแท่งหิ นตั้งตระหง่า นอยูต่ ามทุง่ หญ้า ทัว่ ไป ตัวหิ น แกะสลัก คล้า ย
หน้า 4 / 8

เที่ยง
บ่าย
เย็น

มนุ ษย์ ที่ริ มแมน่ ้ า เสี่ ยวหงน้ าไห่ สู งจากระดับน้ าทะเล 1,790 เมตร ห่างจากตัวเมือ งประมาณ 5,000
เมตร มีถนนหนทางไปมาหาสู ่ การคมนาคมสะดวก มนุ ษย์ หิ น เหล่า นี้ คือ ชาวเผ่าเร่ร ่อนโบราณที่
ดาเนิ นชี วติ ด้วยการเลี้ย งสั ตว์ งานแกะสลักหิ นนี้ ถือวา่ เป็ นงานศิ ลปหัตถกรรมอย่า งหนึ่ งเพื่ อใช้ใ น
การฝั งศพ มีความสู ง 2.3 เมตร กว้า ง 0.35 เมตร หัวนั้ นประดับตกแต่ง ด้วยหมวกอัน สวยงาม ร่า งกาย
ข้างหลังถักเปี ย ยาวยาว หน้ าตาหมดจด มนุ ษย์ หิน ที่ มเี ปี ยจะแสดงถึ งผู ้ชาย และถ้า สวมมงกุฏน่าจะ
แสดงว ่ามนุ ษย์หินนั้นมีตาแหน่งทางสังคมที่สูง ส่ง
รับประทานอาหารกลางวันในร้านท้องถิน่
นาท่านเดินทางกลับเมืองอินหนิ งอิสระพักผ่อนเดินเที่ยวเมืองอินหนิ ง
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน Yili Grand Hotel

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
อินหนิง – แม่ น้าอิลี่ – ทะเลสาบไซราม – อินหนิง – อูรูมูฉี
เช้า
หลังอาหารเช้า นาท่า นเดิน ทางสู ่ทะเลสาบไซรามหรื อ
ใน นามหนึ่ งเรี ย กวา่ เป็ นไข่มุก แห่ง เส้ น ทางสายไห ม
ระหว ่างทางแวะชมแมน่ ้ าอิ ลี่ ซึ่ งเป็ น แมน่ ้ าสายหลัก ที่
สานสั มพันธ์ ระหวา่ งชาวคาซักสถานและชาวจี นมาแต่
โบราณ กาล ทอดสายเป็ น ระ ยะท าง ยาวถึ ง 14 00
กิโ ลเมตร จากเทือ งเขาเทีย นซานในจี น จนกระทั่งเข้า สู ่
คาซัคสถาน
ชมสะพานอิ ลี่ เป็ น สะพานใหญ่ที่ใช้เป็ นเส้น ทางหลัก ในการคมนาคมในเมืองอิลี่ รถข้า มช อ่ งเขา
ล่องจี่โก ่วที่มีทศั นี ยภาพแปลกตาและถื อว ่าเป็ น บริ เวณที่ อุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิ ดทั้ง แอปพิ คอท
เชอรี่ และแอปเปิ้ ล
เที่ยง
เดินทางถึงทะเลสาบไซราม รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ดื่มด่า บรรยากาศท้อ งทะเลสาบที่มคี วามกว้างใหญ่ใจกลางหุ บเขาเทียนซาน ทะเลสาบมีความยาว 20
กิโลเมตร กว้า ง 30 กิโ ลเมตร อยู ส่ ู ง จากระดับน้ าทะเล 2,073 เมตร โอบล้อ มด้วยทุ ง่ หญ้า เขีย วขจี เต็ ม
ไปด้วยมวลดอกไม้ที่ปกปั กรั กษาอย่างสดชื่น ด้วยอ้อมกอดของหุ บเขาเทีย นซาน ทะเลสาบแห่ง นี้ มี
อายุย าวนานมาแต่โ บราณกาลกว ่า 70 ล้านปี ซึ่ งเกิดจากการเคลื่ อนตัวของหิ มาลัยเกิดเป็ นภูเ ขาสู ง
เทีย นซานและล่อ งเขาน้อ ยใหญ่ตลอดแนวเขาและเกิดหลุมบ่อ ขนาดใหญ่กลายเป็ นทะเลสาบอัน
อุดมสมบูรณ์ และด้วยอุดมด้วยแร่ธาตุของชัน้ หิ นบริ เ วณนี้ ทาให้น้ าในทะเลสาบเป็ นสี ฟ้าและน้ าเงิ น
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เย็น
20.50 น.
21.55 น.

งดงามและใสสวยดัง กระจกบานมหึ มา ให้ท า่ นได้ดื่มด่า บรรยากาศอัน บริ สุทธิ์ และเดิ นทางกลับสู ่
เมืองอินหนิ ง
ถึงเมืองอินหนิ ง รับประทานอาหารเย็น นาท่านเข้าสู ส่ นามบิน
เหิ นฟ้าสู เ่ มืองอูรูมฉู ี โดยเที่ยวบินที่ CZ6826
เดินทางถึงเมืองอูรูมฉู ี นาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั Sheraton Hotel

วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง
อูรูมูฉี – กวางเจา
เช้าตรู ่
รับประทานอาหารกล่อง และเดินทางไปสนามบินเช้าตรู ่
09.30 น.
เหิ นฟ้าสู เ่ มืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ6887
14.20 น.
เดินทางถึงกวางเจา นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเที่ยวชมเมืองกวางเจา และช้อปปิ้ ง
เย็น
รับประทานอาหารเย็น เข้าสู ท่ ี่พกั White Swan Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า นาท่านเข้าสู ส่ นามบินระหว ่างประเทศ
10.15 น.
เหิ นฟ้าสู ก่ รุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ363
12.05 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*******************************************

ราคาต่ อท่าน (บาท) - สาหรับกลุม่ 15 ท่านขึ้นไป (พักห้องละ 2 ท่าน)
เดินทางวันที่
ผู้ใหญ่
9-18 กรกฎาคม 2560
69,000.สิ งหาคม 2560
69,000.* เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี ไม่ รับสมัคร

พักเดี่ยว ชาระเพิม่
16,000.16,000.-

หมายเหตุ ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาททีไ่ ม่ คงที่ /
การเปลี่ ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ ยนแปลงนี้ ทางบบริษทั ฯจะ
ยึดถื อผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการรวม :
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ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ไป-กลับกรุ ง เทพฯ-กวางเจา-อู รู มฉู ี / /อิ น หนิ ง -อูรู มูฉี -กวางเจา-กรุ ง เทพฯ ที่ นั่ ง ชัน้ ประหยัด
โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์น แอร์ ไ ลน์
ค่าภาษีสนามบินทุ กแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซา่
ค่าที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน)
รถโค๊ช 22 ที่น่ัง และรถจี๊บ 3-4 ที่น่ัง
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามระบุ / ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
ค่าหัวหน้าทัวร์ ที่คอยบริ ก ารและดูแ ลตลอดการเดิน ทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
ค่าประกันภัยการเดิน ทางแบบพิเศษ วงเงิ น 1,000,000 บาทรวมสิ ทธิ อื่นๆอี ก มาก ต่อท่าน
ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ สาหรั บหนังสื อเดิน ทางไทย

อัตราค่ าบริการไม่ รวม :

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนั กงานขับรถ, พนักงานบริ การ วันละประมาณ 15 หยวน

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ ระบุ ไว้ในรายการ

ค่าธรรมเนี ยมน้ า มัน ของสายการบิน (ถ้ามี)

ค่าทาเอกสารผูถ้ ือต่างด้าว

ค่าวีซา่ ที่มคี า่ ธรรมเนี ย มแพงกว ่าหนังสื อเดิน ทางไทย

ค่าน้ าหนักเกินพิกดั

กิจกรรมต่างๆหรื อใช้จา่ ยส่วนตัว
เอกสารประกอบการขอวีซ่า

หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มอี ายุใช้งานไม ่ค่า กว ่า 6 เดือนนับจากวันเดิน ทาง

รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ (พื้นสี ฟ้าเท่านั้น)

สาเนาสมุดเงิ นฝากบัญชีทุกหน้า และหนังสื อรับรองการทางาน

อัตราค่าวีซา่ ด่วน ที่ตอ้ งจ่ายสถานฑูต เมือ่ ท่านส่งหนังสื อเดินทางล่าช้า
**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าวีซ่าและค่ าดาเนินการทีเ่ กิดขึ้นจริง**
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รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่ าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พัก
ในต่ างประเทศ เหตุการณ์ ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวกของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีผ้ เู ดินทางได้ นา หรื อมีส่ งิ ของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออก
นอกประเทศ หรื อ นาสิ่งของห้ ามนาเข้ ามาประเทศ หรื อเอกสารประกอบการเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ
มีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณา
แล้ วว่ าไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ จะสงวนสิทธิในการคืนเงินให้ ท่าน
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีท่ สี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบในกรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมือง
ให้ กับชาวต่ างชาติ หรื อ คนต่ างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการอายัตเงินค่ าทัวร์ ทัง้ หมดในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทาง ได้ ชาระเงินเต็มจานวน
แต่ มีการแจ้ งขอยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 30 วัน ด้ วยเหตุผลของสุขภาพของผู้เดินทางเอง หรื อ
ครอบครั วของผู้เดินทาง หรื อเหตุผลใดๆก็ตาม ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯจะพิจารณา ตามสัดส่ วน อาทิ ค่ าตั๋ว
เครื่ องบิน ค่ าวีซ่า ค่ าที่พัก และความเสียหายอันเป็ นผลกระทบต่ อส่ วนร่ วม และให้ ความช่ วยเหลือใน
การคืนเงินตามแต่ ละกรณีไป

เงื่อนไขและความรั บผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิ ดชอบต่อ
ความเสี ยหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ ยนแปลง
กาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมเช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทาร้ าย การสู ญหาย ความล่ าช้ าหรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

หน้า 8 / 8

