
 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 18227 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิปกักิง่  

 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์(Thai 
Airways) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิแกท่า่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่TG674 

 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง บนเครือ่งมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงปกักิง่ – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นชา – หอฟ้าเทยีนถนั – โชวก์ายกรรมปกักิง่  

 
05.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิปักกิง่ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


เชา้ บรกิารหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี 

เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุ

ประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” 
ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้แห่งราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอัน

เหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จัตุรัสเทยีนอันเหมนิถือเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทาง
ราชการอกีทัง้เคยมเีหตกุารณ์ส าคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย น าทา่นถ่ายรูปเก็บภาพ

ความประทบัใจ หรอืสามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 

 



 
 

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีก “พระราชวงักูก้ง” (Gugong) 

ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ ครอบคลุม
พืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับตา่งๆอกี

มากมา รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีแูละก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้ง

ประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แม ้
ขา้ราชการชัน้สงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวังนี้วา่ "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยู่ใน

พระราชวังแห่งนี้กัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขันท ีและขา้หลวงรับใชซ้ึง่คนเหล่านี้ตอ้งอาศัยอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรดใินวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง 

ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่ลอืกันวา่ พระนางซสูไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่
ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูสกุ ีส้มุนไพร 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชมสนิคา้ รา้นใบชาจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ใบชาเพื่อ

เป็นของฝาก การดืม่ชามีประวัตศิาสตร์ทีย่าวนานมากในประเทศจีน 
ชาจีนจะเป็นสิง่ที่บ่งบอกถึงกรรมวธิีสบืทอดมาจากจีนสมัยโบราณ 

จากการจารกึทีเ่ป็นทีก่ลา่วถงึ ชาถกูคน้พบโดยจักรพรรดิจ์นี เมือ่ใบไม ้
ในบรเิวณใกลพุ้่มไมร้่วงลงมาในน ้าตม้ส าหรับจักรพรรดิ ์ชาจงึไดห้ย่ัง

รากลกึในประวัตศิาตสตแ์ละวัฒนธรรมของจนี เครื่องดืม่ชา กล่าวได ้
วา่เป็นหนึง่ในสิง่จ าเป็น 1 ใน 7 สิง่ของชวีติชาวจนี 

 

 
 



น าทา่นเยีย่มชม หอบูชาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ไดรั้บการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี 
ค.ศ. 1998 ถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ของเมอืงปักกิง่ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุแห่งหนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.

1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดกูาล 

ขอใหพ้ืชพันธุธ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมีพื้นทีก่ว่า 
1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมต่ า่กวา่รอ้ยปี 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

จากนั้นน าท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิง่ (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์
หวาดเสยีวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะแตกตา่งกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆ

ดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคอืการขับมอเตอร์ไซคห์ลายๆ คันวนอยู่ในพื้นทีจ่ ากัด และ

กายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 



 
 

ทีพ่กั ROSE HOT SPRING HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทา่ (ภายในหอ้งพกัมอีา่งอาบน า้แรท่กุหอ้ง) 
 

 
 

วนัทีส่าม วดัลามะ – รา้นยางพารา – รา้นไขมุ่ก – น ัง่รถสามลอ้หูท่ง – ทะเลสาบโฮว่ไหห่ทูง่   

 
เชา้ บรกิารหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะ หรอืรูจั้กกันในอกีชือ่ วดัหยง่เหอกง (Yong He Gong) วัดใหญ่ทีเ่กา่แกข่องศาสนาพุทธนกิาย

ทเิบตอันลอืชือ่ในกรุงปักกิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลักษณ์ของชนชาตฮิั่น แมนจู มองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิ าคัญของ
จนีไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซึง่มอียู่เพียงแห่งเดยีวเทา่นัน้ในประเทศจนี มเีนื้อทีก่วา่ 60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนัก

ตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิวดันีเ้คยเป็นวงัทีป่ระทบัขององคช์ายสี ่ของล ้าคา่ในวัดลามะคอื “พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรย



ทีอ่ยูใ่นวหิารวา่นฝเูกอ๋” ซึง่เป็นวหิารทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิาร
ประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจ้ันทน์หอม สงู 26 เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 

18 เมตรอยู่เหนือพื้นดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์นี ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่

แกะสลกัจากไมจ้ันทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆมากมาย 
อาทเิช่น หมอนยางพารา และจากนั้นน าท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลอืกซือ้ครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ทีส่กัดมาจากไข่มุกน ้าจืด ที่

เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

  

จากนัน้น าท่าน น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะของ

ปักกิง่ สว่นใหญส่รา้งในสมัยราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยู่รายรอบบรเิวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจัดทีพั่ก

อาศัยในหูถง้จะก าหนดตามฐานะทางสังคม ยิง่อยู่ใกลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมทีสู่งขึน้
ตามล าดับ หูถง้ทีอ่ยู่ในแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศัยของขุนนางและชนชัน้สงู 

สว่นหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนอืจรดทศิใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัยของสามัญชน 

 



 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสาบโฮว่ไห ่(Houhai) เป็นทะเลสาบขนาดใหญท่ีต่ัง้อยใูจกลางกรุงปักกิง่ อยู่ในย่านทอ่งเทีย่วปักกิง่ ทีม่ี

รา้นอาหาร ผับ บารเ์รยีงรายอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตล่ะรา้นก็ไดต้กแตง่ในแบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟ
สตารบ์คั ทีอ่อกแบบตกแตง่ในสถาปัตยกรรมจนี เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วยอดนยิมของชาวปักกิง่  

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูเป็ดปกักิง่ 

 

ทีพ่กั ROSE HOT SPRING HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทา่ (ภายในหอ้งพกัมอีา่งอาบน า้แรท่กุหอ้ง) 
 

วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก – ข ึน้ก าแพงเมอืงจนี – รา้นบวัหมิะ – สวนผลไมต้ามฤดกูาล 

 

เชา้ บรกิารหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “ก าแพงหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้
ในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั ้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู น าท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจีหย่งกวน 

(Juyongguan” ซึง่ถอืวา่เป็นดา่นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของความงดงามดา้นทวิทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสงูใหญ่ทีส่ลับกันไปมา 
และอกีหนึง่ไฮไลทม์ป้ีอมปราการทีม่อีายรุาวๆประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้างนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ สวนผลไม ้(Fruit Garden) ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆ

จากสวนของชาวบา้นทอ้งถิน่ โดยในแต่ละเดอืนจะมผีลไมใ้หท้่านไดช้มิ
แตกตา่งกนัไป สามารถแบง่ไดต้ามชว่งฤดกูาลดงันี ้สามารถซือ้ออกมาได ้ 

 

 มนีาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอเบอรร์ ี ทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
 พฤษภาคม - มถินุายน  สวนเชอรร์ี ่ ทานไดท้า่นละ 4-5 ผล  

 กรกฎาคม - กนัยายน  สวนลกูทอ้  ทานไดท้านละ 2 ผล  
 ตลุาคม - พฤศจกิายน  สวนแอปเป้ิล ทานไดท้า่นละ 2 ผล 

 

** (หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางสภาพอากาศเปลีย่นแปลง สวนผลไม้
ไม่สามารถเขา้ชมได ้ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่จดัโปรแกรมทดแทน 

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นในทุกกรณี) ** 
 

จากนัน้นาทา่นสู ่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ (Wangfujing Shopping Street) ย่านการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุง
ปักกิง่ เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม ่แผงขายอาหารทานเลน่และภัตตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตล์

ตะวนัตก เป็นแหลง่นัดพบของวยัรุ่นและนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรุงปักกิง่ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารแตจ้ ิว๋ 

 
ทีพ่กั ROSE HOT SPRING HOTEL ระดบั 5 ดาวทอ้งถิน่หรอืเทยีบเทา่ (ภายในหอ้งพกัมอีา่งอาบน า้แรท่กุหอ้ง) 

 

 
 



วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดรูอ้น – รา้นป่ีเซยีะ – สนามบนิปกักิง่ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรอื อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจาก
ตวัเมอืงปักกิง่ไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื 15 กโิลเมตร พระราชวงันีม้พีืน้ที ่1,813 ไร่ สว่นใหญ่พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นทะเลสาบคนุหมงิ 

จากนัน้ไดม้คี าสัง่ใหน้ าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา ใหช้ือ่วา่ “วา่นโซวซ่าน” หรอืภูเขาหมืน่ปี พรอ้มต าหนักนอ้ย

ใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่งเชือ่มตอ่ถงึกันดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ 
ฉางหลาง ซึง่ถือเป็นระเบยีงทีม่ีความยาวมากทีสุ่ดในโลก โดยเป็นระเบยีงทีม่ีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระ

ต าหนักตะวันออกไปยังเรือหนิออ่นของพระนางซสูไีทเฮาทางตะวันตก เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล
ขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 

60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ 
ในฤดรูอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวงัฤดรูอ้นแหง่นี ้ซึง่เป็นทีย่อมรับกนัวา่อทุยานแหง่นีเ้ป็นอทุยานหลวงทีง่ดงามทีส่ดุของจนี 

 

 
  

น าทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ีท่า่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ 
บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซิว่สุย่

เจยี หรอืทีค่นไทยรูจ้ัก 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 

14.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย เป็นเวลาโดยประมาณ 

17.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG674 
21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-20 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

13 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 24,999 5,999 11,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

19,999 22,999 5,999 9,999 

08 – 12 พฤษภาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

05 – 09 มถินุายน 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

19 – 23 มถินุายน 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

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

** คา่บรกิาร ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

** ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ไมร่วมวซี่า** 
 

มายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ
รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 

ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก
จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 
 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 

** ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 







 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับหนังสอื 

เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอื

วซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท 
ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไข

การคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง
การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก

กรณี** 

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

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีี

ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ
ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ 

และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ 
(ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
(หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 



การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื
อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่

ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึ

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 



 
** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืว ี

ซา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

 

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

7. อหิรา่น 8. อริกั 9. ตรุก ี 10. อยีปิต ์ 11. ซาอุดอิาระเบยี 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. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการ
อนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณี

ใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี
สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิทอาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่
ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น

ใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

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



 


