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ทวัรป์กัก ิง่ เทยีนสนิ ก ำแพงเมอืงจนี 5วนั3คนื  

 

ทัวรปั์กกิง่ เทยีนสนิ ก ำแพงเมอืงจนี 5วัน3คนื 
พชิติก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 
กำยกรรมปักกิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก หอฟ้ำเทยีนถำน 

พระรำชวงักูก้ง จตัรุัสเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัฤดรูอ้น ตลำดรัสเซยี 
เมนพูเิศษ: Buffet Chekiskan,เป็ดปกักิง่,สุกีส้มนุไพร,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว (ปกัก ิง่ 2 คนื ,เทยีนสนิ 1 คนื) 
โดยสำยกำรบนิ Thai Air Asia 

คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่กรุป๊ 1,500 บำท 
วนัที ่ รำยละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนำมบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ 

2  เทยีนสนิ-ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกักิง่ 

3  ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน)-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก-ตลำดรสัเซยี-ถนนหวงัฟู่ จงิ 

4  พระรำชวงัฤดรูอ้น-เทยีนสนิ-ถนนวฒันธรรม-สนำมบนิเทยีนสนิ 

5  กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 

 



 

-2- 

          

RYRK191354 

อัตรำคำ่บรกิำร 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) พกัเดีย่ว 

30 May - 03 Jun 2019  9,989  12,989 12,989 4,500 

06 - 10 Jun 2019  9,989  12,989 12,989 4,500 

13 - 17 Jun 2019  10,989  13,989 13,989 4,500 

20 - 24 Jun 2019  10,989  13,989 13,989 4,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

04 - 08 Jul 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

22 - 26 Aug 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

05 - 09 Sep 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

12 - 16 Sep 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

19 - 23 Sep 2019  11,989  14,989 14,989 4,500 

10 - 14 Oct 2019  12,989  15,989 15,989 4,500 

17 - 21 Oct 2019  12,989  15,989 15,989 4,500 

รำยละเอยีดทัวร ์
วนัที ่1 สนำมบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ 

11.30  คณะเดนิทำง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสำรขำออก สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง สำยกำรบนิ 
Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสำรตำ่งๆ พรอ้มขอ้แนะน ำขัน้ตอนจำกเจำ้หนำ้ที)่ กระเป๋ำทกุใบ
จะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิดว้ยตวัทำ่นเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของ
สำยกำรบนิ 

15.55  เดนิทำงสู ่เทยีนสนิ โดยสำยกำรบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่XJ808 *คำ่ทัวรไ์มร่วม
คำ่อำหำรบนเครือ่ง*(สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.40  เดนิทำงถงึ เทยีนสนิ สำธำรณรฐัประชำชนจนี น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับ
กระเป๋ำสมัภำระออกมำพบกบัไกดท์อ้งถิน่ น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก (ไมม่บีรกิำรอำหำรค ำ่) 

เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที ่2 เทยีนสนิ-ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกักิง่ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ปกักิง่ โดยรถโคช้ (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 2.30 ชม.) ถงึ
ปักกิง่ เดนิทำงสูศ่นูยร์วมชำวจนี จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สญัลกัษณ์ของ
ประเทศจนียคุใหม ่สถำนทีจั่ดงำนพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกำสพเิศษตำ่งๆ บนัทกึภำพเพือ่เป็นที่
ระลกึกบัอนุสำวรยีว์รีชน ศำลำ ประชำคม และหอระลกึประธำนเหมำเจอ๋ตงุ จำกนัน้น ำทำ่นผำ่น
ประตเูขำ้สู ่นครโบรำณ หรอื พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง สถำนทีว่ำ่รำชกำรและทีป่ระทับของ
จักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยรำชวงศห์มงิและชงิ ชมโบรำณสถำนและสิง่กอ่สรำ้งทีท่รงคณุคำ่
ทำงประวัตศิำสตร ์สรำ้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตำรำงเมตร ชมหมูอ่ำคำรเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ย
หอ้งหบัตำ่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต ำหนักวำ่รำชกำร พระต ำหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์
และหอ้งวำ่รำชกำรหลงัมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนำงซสูไีทเฮำจำกนัน้ ผำ่นชมดำ้นนอกของโรงละคร
แหง่ชำตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ 
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เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษเป็ดปกักิง่ 

แวะชม โรงงำนไขม่กุน ำ้จดื ทีเ่พำะเลีย้งในทะเลสำบปัจจุบนัประเทศจนีสำมำรถผลติเพือ่สง่ออก
ไปขำยทัว่โลกไดไ้มต่ ำ่กวำ่ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับวำ่เป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้ำจดืรำยใหญ่
ทีส่ดุในเวลำนี้ ให ้ทำ่นไดม้โีอกำสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบ ำรงุผวิ ไขม่กุธรรมชำตทิีเ่หมำะกบัทกุ
สภำพผวิเพือ่บ ำรงุผวิหนำ้และกำย ใหเ้ปลง่ปลัง่และขำวใสอยำ่งเป็นธรรมชำต ิน ำทำ่นเดนิทำงสู ่
หอฟ้ำเทยีนถำน หรอื หอบชูำฟ้ำเทยีนถำน สถำนทีจั่กรพรรดิใ์นรำชวงคห์มงิ (ค.ศ.1368-
1644) และรำชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นทีบ่ชูำสกักำระฟ้ำดนิ เพือ่ใหฝ้นฟ้ำตกตอ้ง
ตำม  ฤดกูำล กำรเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และพสกนกิรอยูร่ม่เย็นเป็นสขุ ภำยในจะเห็นแตต่น้สนเตม็
ไปหมด เหมอืนเป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ ่พืน้ทีม่ปีระมำณ 1700 ไร ่ตน้สนทีป่ลกูในพืน้ทีน่ี้สว่น
ใหญม่อีำยมุำกกวำ่ 100 ปี บำงตน้มอีำยมุำกกวำ่ 500 ปี น ำทำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้ดว้ยกำร
นวดฝ่ำเทำ้ โดยกำรแชเ่ทำ้ดว้ยยำสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลำยที ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทย์
แผนโบรำณ (บวัหมิะ) ฟังเรือ่งรำวเกีย่วกบักำรแพทยโ์บรำณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั กำรสง่เสรมิ
กำรใชส้มนุไพรจนีทีม่มีำนำนนับพันปีพรอ้มรับฟังกำรวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ น ำทำ่นชม 
กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกำยกรรมทีต่ืน่ตำตืน่ใจทีน่่ำประทับใจ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

เขำ้สูท่ ีพ่กั Hemei Huitong International Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

วนัที ่3 ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน)-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก-ตลำดรสัเซยี-ถนนหวงัฟู่ จงิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวำ่มคีำ่อยำ่งล ำ้เลศิยิง่กวำ่ทองและเพชรน่ันกค็อื หยกจนี ชำว
จนีมคีวำมเชือ่วำ่หยกเป็นอญัมณีล ำ้คำ่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้ำครอบครอง ท ำใหช้วีติ
เจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิควำมเจรญิกำ้วหนำ้ มั่งคัง่ โชคด ีอำยยุนืยำว ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ก ำไล
หยก แหวน หยก หรอื เผำ่เยำ้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน ำโชค  น ำทำ่นเดนิทำงไป ก ำแพงเมอืงจนี 
ชมควำมยิง่ใหญข่อง “ก ำแพงเมอืงจนี” (ดำ่นจยีงกวน) ทีถ่อืวำ่เป็นดำ่นทีส่วยทีส่ดุของ
ก ำแพงเมอืงจนี ทำ่นจะไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยคุกลำง มรีะยะทำงยำวกวำ่ 7,000 
กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรำ้งทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุและใชเ้วลำสรำ้งนำนทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอื
ของมนุษย ์มกีำรเกณฑแ์รงงำนเกอืบลำ้นคน และยังมแีรงงำนจำกพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกนหวั และ
มตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลำ่นี้ตอ้งท ำงำนในถิน่ทรุกนัดำรทำ่มกลำงอณุหภมูเิลวรำ้ย คอื 35 
องศำเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ -21 องศำเซลเซยีสในฤดหูนำว ตอ้งอดๆ อยำกๆ เพรำะเสบยีงทีส่ง่
มำมักถกูขโมยกนิหรอืถกูยกัยอกน ำไปขำย คนงำนนับพันจงึตอ้งลม้ตำย รำ่งถกูฝังอยูใ่ตก้ ำแพง 
ก ำแพงเมอืงจนีจงึไดร้ับกำรขนำนนำมวำ่เป็น “หลุมฝงัศพทีย่ำวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มี
ระยะทำง ยำวกวำ่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สำมำรถลอ้มโลกกวำ่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีำรใชอ้ฐิในกำร
กอ่สรำ้ง ก ำแพงเมอืงจนีถกูสรำ้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บำงครัง้มกีำรแพ็คดนิไวร้ะหวำ่งไมแ้ผน่
ใหญ ่และมัดไวด้ว้ยกนัโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ ก ำแพงเมอืงจนีถกูสรำ้งโดยใชห้นิออ่น ใน
บำงสถำนทีก่ ำแพงถกูสรำ้งโดยใชห้นิแกรนติ บำงแหง่ก็ใชด้นิเผำ ทำงตะวนัตกของจนี ก ำแพงถกู
สรำ้งโดยใชโ้คลน ท ำใหช้ ำรดุไดง้ำ่ยกวำ่ ก ำแพงเมอืงจนีทีเ่รำเห็นกนัทกุวนันี้ สว่นใหญถ่กูสรำ้งใน
รำชวงศห์มงิ 
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เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ สุกีส้มนุไพร  

  

บำ่ย  เดนิทำงสู ่รำ้นยำงพำรำ เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมำจำกยำงพำรำ อำท ิหมอน ผำ้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋ำ รองเทำ้ ฯลฯ  ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก สนำมกฬีำหลกัที ่ใชใ้นกำรแขง่ขนักฬีำ
โอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่วำ่ รังนก เนื่องจำกรปูแบบโครงสรำ้งทีค่ลำ้ยรัง เริม่กอ่สรำ้งเมือ่
เดอืนธันวำคม 2546 สรำ้งเสร็จในปี 2550 ไดร้ับกำรออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และ
สถำบนัออกแบบสถำปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มขีนำดควำมจ ุ1 แสน
ทีน่ั่ง อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี ตลำดทีร่วบรวมสนิคำ้รำคำถกูมสีนิคำ้มำกมำย ทัง้กระเป๋ำ 
เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ซึง่สำมำรถตอ่รองรำคำไดม้ำกกวำ่ครึง่อกีดว้ย เดนิทำงสู ่ถนนหวงัฝจูงิ ศนูยร์วม
ของรำ้นคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำและแฟชัน่สมัยใหมร่ะดบัโลก รำ้นอำหำรภัตตำคำรรำ้นขำยของฝำก
ของชำวปักกิง่ อสิระทำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

เขำ้สูท่ ีพ่กั Hemei Huitong International Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

วนัที ่4 พระรำชวงัฤดรูอ้น-เทยีนสนิ-ถนนวฒันธรรม-สนำมบนิเทยีนสนิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงไปชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยำนทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรำ้ง
ขึน้เมือ่ประมำณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสำบคนุหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงำนคนลว้น ชมทีป่ระทับของพระ
นำงซสูไีทเฮำและจักรพรรดกิวำงส ูชมระเบยีงกตญัญแูละเรอืหนิออ่น แวะชม ผชีวิ ทำ่นจะได ้
ศำสตรแ์หง่กำรเสรมิบำรม ีศำสตรก์ำรแกไ้ขฮวงจุย้ของชำวจนี และทำ่นทีท่ ำกำรคำ้ขำย หรอืท ำ
ธรุกจิ สำมำรถเชำ่ผชีวิเพือ่น ำไปตัง้เป็นเครือ่งรำงของมงคลกบับำ้น หำ้งรำ้น และกจิกำรของทำ่น 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษBuffet Chekiskan 

น ำทำ่นน่ังรถโคช้เดนิทำงสู ่เทยีนสนิ (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 2.30 ชม.) 

ถงึ เทยีนสนิ น ำทำ่นชม ถนนวฒันธรรมโบรำณเทยีนจนิ อำคำรบำ้นเรอืนเลยีนแบบในสมัย
รำชวงศช์งิ กูเ่หวนิฮัว่เจยีเปิดเป็นยำ่นกำรคำ้ตัง้แตปี่ 1986 ถนนสำยนี้มรีำ้นรวงมำกมำย โดยสนิคำ้
ทีว่ำงจ ำหน่ำยสว่นใหญเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึทำงวฒันธรรม อำท ิอปุกรณ์กำรเขยีนอกัษรจนี 
แกะสลกัตรำประทับ ภำพวำดพูก่นั สนิคำ้หตักรรมตำ่งๆ นอกจำกจะไดช้อ้ปป้ิงแลว้ทีน่ีย้ังมขีองกนิ
นำนำชนดิใหเ้ลอืกชมิระหวำ่งเลอืกซือ้ของอกีดว้ย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เดนิทำงสู ่สนำมบนิเทยีนสนิ 

22.40  เดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่XJ809 

*คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง*(สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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วนัที ่5 กรงุเทพฯ 

02.15  เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

 
☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหต ุ

**กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้** 

สิง่ทีลู่กคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจำกเป็นทวัรร์ำคำพเิศษทีไ่ดร้ับกำรสนับสนุนตำมนโยบำยของรัฐบำลจนี รว่มกบักำรทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี 
ทกุเมอืง ก ำหนดใหม้กีำร ประชำสมัพันธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนำมของรำ้นรัฐบำล อำทเิชน่ 
บวัหมิะ, หยก, ใบชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ, ผำ้ไหม, ผชีวิ,รำ้นยำงพำรำ ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ รำ้นรัฐบำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งใหท้กุทำ่นแวะเขำ้
ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หำกลกูคำ้ทำ่นใดไมร่ว่มเดนิทำงตำมรำยกำร หรอืไมเ่ขำ้รำ้นสนิคำ้พืน้เมอืงหรอืรำ้นของรัฐบำลรำ้นใดๆก็ตำมที่
ระบไุวใ้นรำยกำรทัวร ์ไมว่ำ่จะสำเหตใุดก็ตำม ลกูคำ้ตอ้งจำ่ยคำ่ชดเชยเพิม่ รำ้นละ 2,000 บำท ตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็เงนิจำกลกูคำ้โดยตรง *** 
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- กรณีเขำ้รำ้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและกำรพจิำรณำในกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคำ้ ซึง่เป็นควำมเต็มใจ
ของผูซ้ ือ้ในสนิคำ้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวำ่งลกูคำ้กบัรำ้นคำ้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบควำมเสยีหำย
ของสนิคำ้ และคณุภำพของสนิคำ้ทีไ่มไ่ดต้รงตำมขอ้เสนอของรำ้นคำ้ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคำ้กอ่นออกจำก
รำ้นคำ้ทกุครัง้ 

-  ลกูคำ้ทำ่นใดทีอ่ยูต่ำ่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภำยในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุำ
สอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองทัวรท์กุครัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบรษัิทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำงมำทีส่นำมบนิ
ดอนเมอืง กรณุำแจง้บรษัิทฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ (ควำมลำ่ชำ้ของ
เทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เนื่องจำกสำยกำร
บนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยูน่อกเหนือควำมควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพำณชิย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำม
ปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขำ้ใจและรับทรำบวำ่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุ
กรณี 

  

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

1.คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(BKK)   
2.คำ่โรงแรมทีพ่ัก(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หำกพัก 3 ทำ่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คำ่อำหำรทวัร ์(เชำ้ กลำงวัน และเย็นหรอืค ำ่ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร) 
4.คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร คำ่รถ คำ่จอดรถ คำ่ทำงดว่น คำ่มัคคเุทศก ์ 

5.คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระไมเ่กนิ 20 กก. ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
6.คำ่ประกนัอบุตัเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท ำไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำรตกลงไวก้บับรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คำ่วซีำ่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บำท/ทำ่น ส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสปอรต์ไทยเดนิทำงไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทำ่น ัน้* 

2.คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% (กรณีตอ้งกำรใบเสร็จรบัเงนิ / ใบก ำกบัภำษ)ี 
3.คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจำกรำยกำร อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่โทรสำร  

คำ่ทวีชีอ่งพเิศษ คำ่มนิบิำร ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

5.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงและวซีำ่ชำวตำ่งชำต ิและ ตำ่งดำ้ว 

6.คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ
7.คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้ำหนักกระเป๋ำเกนิทำ่นตอ้งช ำระคำ่

น ้ำหนักกระเป๋ำกบัสำยกำรบนิโดยตรงตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 
8.(8.1)คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคำ้ 1 ทำ่น 

   (8.2)คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์300 บำท ตอ่ทรปิ/ลูกคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ 
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เง ือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 9,500 บำทตอ่ทำ่น   

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
 

และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนำ้ (กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืช ำระไมค่รบหรอื

เชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจัดหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง) 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด ตอ้งเดนิทำงตำมวันทีท่ีร่ะบบุน
หนำ้ตัว๋เทำ่นัน้ เมือ่ทำ่นตกลงจองทัวรโ์ดยจำ่ยเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิกำร
เดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไม่
สำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะไมว่ำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมำยเหต ุ:  
กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และ
บรษัิทฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำร
นัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  
5. รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำก
กำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพ่กัใน
ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม 
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8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีเ่ขำ้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำร
เดนิทำง และอำจมคีำ่บรกิำรเพิม่เตมิของแตล่ะสนำมบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำร
ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำน
ของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออก
เมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรตำ่งๆไมว่ำ่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำกกำรเดนิทำง
ทอ่งเทีย่ว ตำม พ.ร.บ. กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่
ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไข
ควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 
 


