
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเทยีนจนิ  
 

13.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 4 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิ 

แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(Air Asia x) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง 

พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

15.55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมอืงเทยีนจนิ โดย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ808 (ใช้

ระยะเวลาบนิโดยประมาณ 4 ช ัว่โมง 35 นาท)ี  

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนจนิ ประเทศจีน เมอืงเทยีนจนิ (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น า



ทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก “เมอืงเทยีนจนิ” เมอืงใหญเ่ป็นอันดับที ่3 ของประเทศจนี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออก

เฉียงใตข้องเมอืงปักกิง่   

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Tianjin Airport ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเทยีนจนิ - เมอืงปกักิง่  - วดัลามะ - รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย - ก าแพงเมอืงจนีซอืหมา่

ไถ (ราคาทวัรน์ีร้วมต ัว๋น ัง่กระเชา้)  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมอืงปักกิง่ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ 2 

ชั่วโมง) เดมิชือ่ “เมอืงเป่ยจงิ” เป็นเมอืงหลวงของประเทศจนี เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องศลิปะ วัฒนธรรม 

หรอืแมแ้ตส่ถาปัตยกรรมตา่งๆทีม่คีวามสวยงามอลังกาล เมอืงนี้ถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางการเมอืง วัฒนธรรม 

วทิยาศาสตร์ การศกึษา และเขตชุมทางการคมนาคมท่ัวประเทศจีน อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหลวงทีม่แีหล่ง

ทอ่งเทีย่วน่าสนใจมากมายและยังโดง่ดังไปท่ัวโลก บา้งถงึกบัไดรั้บการยอมรับวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก 

น าท่านเดนทางสู ่วดัลามะ หรือรูจั้กกันในอกีชือ่ วดัหย่งเหอกง (Yong He Gong) วัดใหญ่ทีเ่กา่แก่

ของศาสนาพทุธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรงุปักกิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณข์องชนชาตฮิ ัน่ 

แมนจ ูมองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิ าคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึง่มอียูเ่พยีงแหง่

เดยีวเทา่น ัน้ในประเทศจนี มเีนื้อทีก่วา่ 60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิ

วัดนี้เคยเป็นวังทีป่ระทับขององคช์ายสี ่ของล ้าคา่ในวัดลามะคอื “พระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยู่

ในวหิารวา่นฝเูกอ๋” ซึง่เป็นวหิารทีสู่งใหญท่ีสุ่ดภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่

ดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิารประดษิฐานพระพทุธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจั้นทน์หอม 

สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดนิ พระพุทธรูปทัง้องค์มีน ้ าหนัก

ประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้เดยีวที่

ใหญท่ีส่ดุในโลก 

น าทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีส้ไตลป์กัก ิง่ (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณกู๋เป่ย (Gubei Water Town) หรือ กู๋เป่นสุ่ยเจ ิน้ (Gubei Shui 

Zhen) เมอืงนีม้คีวามเรยีบง่ายและความสง่างามแบบสมยัเก่า บา้นเรอืนตามทอ้งถนนยงัคง

อนุรกัษใ์หม้คีวามคลา้ยคลงึในสมยัก่อน แสดงสไตลแ์ละคุณสมบตัขิองเมอืงเก่า ช่องทางแม่น ้า

กระจัดกระจายไปตามถนน บา้นทีอ่ยูต่ดิรมิแมแ่มน่ ้า สามารถเยีย่มชมไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื ในยามค า่

คนืทกุทา่นจะไดส้ัมผัสกับความเงยีบสงบ ความสวยงามทีช่วนใหค้ณุตอ้งหลงใหล จงึท าใหท้ีแ่หง่นี้ไดรั้บ

ความนิยมในการมาทอ่งเทีย่วทัง้ชาวจนี และชาวตา่งชาต ิน าทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไป

กบัภายในเมอืงโบราณทีม่รีา้นคา้ของโบราณ ท ัง้อาหาร ของทีร่ะลกึ ขนม รองเทา้ หลากหลาย

รปูแบบ ท ัง้แบบด ัง้เดมิและปจัจบุนัใหเ้ลอืกชอ้ปอกีมากมาย 

น าทา่นโดยสารกระเชา้ขึน้ไปยัง ก าแพงเมอืงจนีซอืหมา่ไถ (Simatai The Great Wall) ** (ราคา

ทวัรน์ีร้วมต ัว๋โดยสารกระเชา้ท ัง้ไป และกลบั) ** สัมผัสบรรยากาศ ววิทวิทัศน์ยามเย็นของก าแพง

เมอืงจนีซอืหมา่ไถ ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามทีแ่ตกตา่ง ดา่นซอืหมา่ไถ ถอืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุหาก

เปรยีบเทยีบกบัด่านอืน่ๆ เนือ่งจากก าแพงเมอืงจนีด่านซอืหม่าไถ เป็นด่านแห่งเดยีวทีเ่ปิดให้

นกัท่องเทีย่วสามารถเขา้มาเยีย่มชมไดในช่วงเวลากลางคนื ซึง่สามารถพูดไดเ้ลยว่าบรรยากาศ

ก าแพงในยามเย็น หรอืในชว่งเวลากลางคนืนัน้เป็นชว่งทีจ่ะไดส้มัผัสความสวยงามไดฟิ้นทีส่ดุ เพราะตลอด



ทางจะถกูประดับไปดว้ยแสงไฟอยา่งสวยงาม นอกจากนี้ดา่นแหง่นีย้งัคงไวใ้หเ้ห็นก าแพงเมอืงจนีแบบ

ด ัง้เดมิ เพราะเป็นด่านทีย่งัไม่ไดร้บัการบูรณะอยา่งเต็มรูปแบบจงึท าใหทุ้กทา่นยงัสามารถเห็น

ความเป็นก าแพงเมอืงจนีแบบด ัง้เดมิโดยไมต่อ้งยอ้นเวลาก็สามารถเสมอืนเห็นของจรงิในเวลานัน้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Gubei Mingsu Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ!! น าทกุทา่นเขา้พกัทีเ่มอืงโบราณกูเ๋ป่ย ใหท้กุทา่นไดส้มัผสั และซมึซบับรรยากาศยามค า่

คนืของเมอืงโบราณกูเ๋ป่ย 

 

วนัทีส่าม ปกักิง่ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นหยก - ตลาด

รสัเซยี 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่องนอนเพื่อ

สุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทเิช่น หมอนยางพารา เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ 

(Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงปักกิง่ ประเทศจีน เป็นจัตุรัสทีม่ี

ขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นที่ทัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 

สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมี

ชือ่ว่าเดมิว่า “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จื้อแห่งราชวงศช์งิมกีาร

บรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจบุนั จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็น

สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมี

เหตกุารณส์ าคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิข ึน้และจารกึไวม้ากมาย น าทา่นถา่ยรปู

เก็บภาพความประทับใจ หรอืสามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (5)  

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัต้องห้าม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก 

“พระราชวงักูก้ง” (Gugong) ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แต่

สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ ครอบคลุมพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้ง

ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอกีมากมา รวมทัง้ยังมสีวน ลาน

กวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีแูละก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 

14 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชน

เขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ "พระราชวงั

ตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแหง่นีก้ ัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมี

สนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหล่านีต้อ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื่อ

ความส าราญของจักรพรรดใินวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มี

ขันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่ลอืกันวา่ พระนางซสูไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 

ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่

แกค่นทีท่า่นรัก น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี (Russian Market in Beijing) แหลง่รวมสนิคา้แบ

รนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่ง ๆมากมาย อาท ิGucci, Prada, Nike, Adidas และ

แบรนดช์ ัน้น าอืน่ ๆ จนหลายคนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเป็ดปกักิง่ (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Golden Phoenix Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นผเีซีย๊ะ - เมอืงเทยีนจนิ - สนามบนิเทยีนจนิ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรือ อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยู่ใน

เขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืงปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มพีืน้ที ่1,813 ไร ่

สว่นใหญพ่ืน้ทีแ่หง่นี้เป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้ไดม้คี าสั่งใหน้ าดนิไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา 

ใหช้ือ่วา่ “วา่นโซวซา่น” หรอืภเูขาหมืน่ปี พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญห่ลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ 

ลานกวา้งหลายแห่งเชือ่มต่อถงึกันดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ชีือ่เรยีกวา่ ฉางหลาง ซึง่ถอืเป็น

ระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยเป็นระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระ

ต าหนักตะวันออกไปยังเรอืหนิออ่นของพระนางซสูไีทเฮาทางตะวันตก เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไม ้

ของพระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คัง

ซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที่

เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงทีป่ักกิ่ง ในฤดูร ้อนมาประทบัที่

พระราชวงัฤดูรอ้นแหง่นี ้ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัวา่อุทยานแหง่นีเ้ป็นอทุยานหลวงทีง่ดงามทีส่ดุของ

จนี  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (8) 

น าทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ี่ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่

การเสรมิโชคลาภ บารม ี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประ

กอบกจิการตา่งๆ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซ ิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจั้ก น าทกุทา่นโดยสารรถบสัปรับอากาศไปยัง 

เมอืงเทยีนจนิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศ

จนี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงปักกิง่    

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

22.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(Air Asia x) เทีย่วบนิที ่XJ809 (ใช้

ระยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 35 นาท)ี 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 
 

02.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง และไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 11,999 14,999 3,999 5,999 

06 – 10 มถิุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

13 – 17 มถิุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 



20 – 24 มถิุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

04 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 

18 – 22 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 

01 – 05 สงิหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

08 – 12 สงิหาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 

15 – 19 สงิหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

22 – 26 สงิหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

05 – 09 กนัยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

12 – 16 กนัยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

19 – 23 กนัยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

26 – 30 กนัยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

17 – 21 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 
 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กนัหนาว
, รา้นศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทาง
บรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่
ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์
จะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) 

(ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิ

วซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่น

ละ 5,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่

อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรียดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วี

ซา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง

ผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้

สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 



2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัวเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น 

หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจาก

มอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไม่

ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 



 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 



** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่

เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เตมิกะทนัหนั ** 

** ส าหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถ

ยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้ม

คณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาต

การใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศ

ไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดที่

จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ



คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


