
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 
21.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทยแอร์

เวย ์(Thai Airways) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ
รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

23.40 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงปกักิง่ ประเทศจนี โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่
TG674 พรอ้มบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง เมอืงปกักิง่ - จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี - หอบูชาฟ้าเทยีน

ถาน - ชมโชวก์ายกรรมปกักิง่ 
 
05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิปักกิง่ ประเทศเทศจีน เมืองปักก ิ่ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

ปักก ิง่ ประเทศจีน เป็นจัตรุัสทีม่ีขนาดใหญอั่นดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นทีทั่ง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, 
ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรุัสแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมื่อปีค.ศ. 1417) 
เดมิมีชือ่ว่าเดมิว่า “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จื้อแหง่ราชวงศ์ชงิมีการบูรณะ
ซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่
สําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ําคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมเีหตุการณ์สําคญัทาง
การเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิข ึน้และจารกึไวม้ากมาย นําทา่นถา่ยรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือ
สามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรุัสเทยีนันเหมนิ 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรอือีกหนึง่ชือ่เรยีก “พระราชวงักูก้ง” 
(Gugong) ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึ
ราชวงศช์งิ ครอบคลมุพื้นที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมีพระที่น่ัง 75 
องค ์หอพระสมุด หอ้งหับตา่งๆอีกมากมา รวมทัง้ยังมีสวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มีคแูละกําแพงที่
สูงถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตี
พระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีก้ ัน้



 

 

 

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใช้ซึ่งคนเหล่านีต้อ้งอาศยัอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื่อความสําราญของจักรพรรดใินวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนม
กํานัล 9,000 นาง ซึง่มีขันท ี70,000 คน คอยดูแลให ้มีคําเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระ
กระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (2)  
นําทา่นแวะ รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี (Foot Massage Shop) ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวธิี
หนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ินําทา่นเยีย่มชม 
หอบูชาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ไดรั้บการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 
1998 ถอืว่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ของเมืองปักก ิง่ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุแหง่หนึง่ในจีน สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิ 
ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ึง่จกัรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอ
พรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขต
ของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมีพื้นทีก่ว่า 1,668.75 ไร ่อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่
ตํา่กว่ารอ้ยปี 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

หลังจากนั้นนําท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิ่ง (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของ
นกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แตล่ะการแสดง



 

 

 

จะแตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลย
คอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ทีจํ่ากดั และกายกรรมปักก ิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อ
กอ้งโลกมาก 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม วดัลามะ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  รา้นไขมุ่ก – น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮว่ไห ่
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทา่นเดนทางสู ่วดัลามะ หรอืรูจั้กกันในอีกชือ่ วดัหยง่เหอกง (Yong He Gong) วัดใหญท่ีเ่กา่แกข่องศาสนา

พุทธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรงุปักก ิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณ์ของชนชาตฮิ ัน่ แมนจู มองโกล 
และทเิบต สีช่นชาตสํิาคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึง่มอียูเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่น ัน้ในประเทศ
จนี มีเน้ือทีก่ว่า 60,000 ตารางกโิลเมตร มีตําหนักตา่งๆกว่า 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิวัดน้ีเคยเป็นวังที่ประทับขององค์
ชายสี ่ของล้ําคา่ในวัดลามะคอื “พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยูใ่นวหิารวา่นฝูเกอ๋” ซึง่เป็นวหิารทีสู่ง
ใหญท่ีสุ่ดภายในวดัลามะ สงูกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมทั้ง้หมด ในวิหารประดษิฐานพระพุทธรูป
พระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจั้นทน์หอม สงู 26 เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตร
อยูเ่หนือพื้นดนิ พระพุทธรปูทัง้องคม์ีน้ําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่
แกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิด
ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ หมอนยางพารา เป็นตน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีส้ไตลป์กักิง่ (5) 
จากนัน้นําทา่นแวะชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครมีไขมุ่กบํารงุผวิ ทีส่กัดมาจากไขมุ่กน้ําจืด ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
จากนั้นนําท่าน น ัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่ม ี
เอกลกัษณ์เฉพาะของปักกิง่ ส่วนใหญ่สรา้งในสมยัราชวงศห์ยวน หมงิและชิง โดยสรา้งอยู่รายรอบ
บรเิวณพระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเร ิม่นั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิง่อยู่ใกล ้
พระราชวังตอ้งหา้มมากเทา่ไหร ่ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมทีส่งูขึน้ตามลําดับ หถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิตะวันออกจรดทศิ
ตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศัยของขนุนางและชนชัน้สงู สว่นหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนือจรดทศิ
ใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัยของสามัญชน 

 



 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นสู ่ทะเลสาบโฮ่วไห่ (Houhai) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตัง้อยูใจกลางกรุงปักก ิง่ อยู่ในย่าน
ทอ่งเทีย่วปักก ิง่ ทีม่ีรา้นอาหาร ผับ บารเ์รยีงรายอยูเ่ป็นจํานวนมาก แตล่ะรา้นก็ไดต้กแตง่ในแบบของตนเองไดเ้ป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบั์ค ทีอ่อกแบบตกแตง่ในสถาปัตยกรรมจีน เป็นอีกหนึง่ทีเ่ทีย่วยอดนยิมของ
ชาวปักก ิง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปกักิง่ (6) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียง่กวน) - สวนผลไม ้- รา้นบวัหมิะ - ถนนหวงัฝูจิง่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นที่
ทา่นรัก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทีช่าวจีนเรยีกวา่ “กําแพง
หมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน 
กําแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบัุนสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้น้ีเพื่อป้องกันการรกุรานจากชาวฮันหรอืซังหนู นํา
ท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจหีย่งกวน (Juyongguan” ซึ่งถอืว่าเป็นด่านทีข่ ึน้ชื่อในเร ือ่งของความ
งดงามดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญท่ีส่ลบักนัไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มีป้อมปราการที่มี
อายรุาวๆประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้างนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 

 



 

 

 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (8) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนผลไม ้(Fruit Garden) ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆจากสวนของชาวบา้นทอ้งถิน่ โดยใน
แตล่ะเดอืนจะมีผลไมใ้หท้า่นไดช้มิแตกตา่งกันไป สามารถแบ่งไดต้ามชว่งฤดกูาลดังน้ี  

 มีนาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอเบอรร์ ี  ทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
 พฤษภาคม - มถินุายน  สวนเชอรร์ี ่  ทานไดท้า่นละ 10 ผล และ  
 กรกฎาคม - กันยายน  สวนลกูทอ้   ทานไดท้านละ 2 ผล เดอืน  
 ตลุาคม - พฤศจกิายน  สวนแอปเป้ิล   ทานไดท้า่นละ 2 ผล 

** (หากในช่วงทีท่า่นเดนิทางสภาพอากาศเปลีย่นแปลง สวนผลไมไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้ขอสงวนสทิธิ์
ในการไมจ่ดัโปรแกรมทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นในทุกกรณี) ** 
นําทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนั้นนาท่านสู่ ถนนหวงัฝูจิ่ง (Wangfujing 
Shopping Street) ยา่นการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุงปกักิง่ เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้
แบรนดเ์นมและแฟช ัน่สมยัใหม่ แผงขายอาหารทานเล่นและภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตล์
ตะวนัตก เป็นแหลง่นัดพบของวัยรุน่และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมัิกนยิมมาเยอืนของกรงุปักก ิง่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นป่ีเซีย๊ะ – สนามบนิปกักิง่  – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรือ อีเ้หอหยวน (Yiheyuan) ตัง้อยู่ในเขตไห่
เตีย้น หา่งจากตัวเมืองปักก ิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังน้ีมีพื้นที ่1,813 ไร ่สว่นใหญพ่ื้นที่
แหง่น้ีเป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้ไดม้ีคําสั่งใหนํ้าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา ใหช้ื่อว่า “ว่านโซว
ซ่าน” หรอืภูเขาหมืน่ปี พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่ง
เชือ่มตอ่ถงึกันดว้ยระเบียงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทีม่ีชือ่เรยีกว่า ฉางหลาง ซึง่ถอืเป็นระเบียงทีม่ีความยาวมากที่สุด
ในโลก โดยเป็นระเบียงทีม่ีหลังคาคลมุโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตําหนักตะวันออกไปยังเรอืหนิอ่อนของพระ
นางซสูไีทเฮาทางตะวันตก เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มีการตอ่เตมิ
ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศช์ิงทรงใช้เป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวงัหลวงที่
ปกักิง่ ในฤดูรอ้นมาประทบัทีพ่ระราชวงัฤดูรอ้นแห่งนี ้ซึ่งเป็นทีย่อมรบักนัว่าอุทยานแห่งนีเ้ป็นอุทยาน
หลวงทีง่ดงามทีสุ่ดของจนี  
 



 

 

 

 
 
นําทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศักดิส์ทิธ ิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจีน และทีน่ี่ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิ
โชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรับทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ 
นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซิว่สุย่เจีย หรอืทีค่นไทยรูจั้ก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (11) 
- สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

17.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG615 พรอ้ม
บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

21.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง และไม่

มเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

11 – 15 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

12 – 16 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

17 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

18 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 



 

 

 

19 – 23 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

24 – 28 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

25 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

26 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

 

U** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 
U** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

U(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 
U** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 
• โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

U** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 
 
 
Uอตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
Uอตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 



 

 

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
Uเงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 
Uเงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 
การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่
วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 
Uขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  



 

 

 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ
หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) 
จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง 2 Tสําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
Uการเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  
Uสาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. 2Tสําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 
2. 2Tรูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) 2Tฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
2.1. 2Tกรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบูิรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา 2 Tจาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต
หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น2T ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนา2 Tหนา้หนงัสอืเดนิทาง 2Tของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 
2T-2T กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา 2Tจาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 2T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา2 Tหนา้หนงัสอืเดนิทาง 2Tของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
2T- 2 Tกรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา 2 Tจาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 2T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา2 Tหนา้หนงัสอืเดนิทาง 2Tของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

2T3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 



 

 

 

2T** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

** สําหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปหรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

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

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตุรก ี                 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 ์
 
Uเงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น
รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า



 

 

 

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 


