
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิเทยีนจนิ  
13.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชั �น 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 4 เคาน์เตอร ์4 สายการบนิ แอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์(Air Asia x) ซึ.งจะมเีจา้หนา้ที.คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื.องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั �งเชค็อนิรับบัตร
ที.นั.งบนเครื.องบนิ  

15.55 น. บนิลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมอืงเทยีนจนิ โดย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(Air Asia x) เที.ยวบนิที. XJ808 (ใช้ระยะเวลาบิน
โดยประมาณ 4 ช ั6วโมง 35 นาท)ี  

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนจนิ ประเทศจนี เมอืงเทยีนจนิ (เวลาที.ประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั.วโมง) หลังจากผ่าน
ขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําทา่นเดนิทางสูท่ี.พัก “เมอืง
เทยีนจนิ” เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัที. 3 ของประเทศจนี ตั �งอยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงปักกิ.ง   
นําทา่นเขา้สูท่ ี6พกั... Holiday Inn Express Tianjin Airport ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที6สอง เมอืงเทยีนจนิ - เมอืงปักกิ6ง  - วดัลามะ - รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย - กําแพงเมอืงจนีซอืหมา่ไถ (ราคา
ทวัรน์ีQรวมต ัSวน ั6งกระเชา้)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทกุทา่นโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมอืงปักกิ6ง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ 2 ชั.วโมง) เดมิชื.อ 
“เมอืงเป่ยจงิ” ดป็นเมอืงหลวงของประเทศจนี เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องศลิปะ วัฒนธรรม หรือแมแ้ต่สถาปัตยกรรม
ตา่งๆที.มคีวามสวยงามอลังกาล เมอืงนี�ถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และเขตชมุ
ทางการคมนาคมทั.วประเทศจนี อกีทั �งยังเป็นเมอืงหลวงที.มแีหลง่ทอ่งเที.ยวน่าสนใจมากมายและยังโดง่ดังไปทั.วโลก 
บา้งถงึกับไดรั้บการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ.งมหัศจรรยข์องโลก นําทา่นเดนทางสู ่วดัลามะ หรอืรูจั้กกันในอกีชื.อ วดั
หย่งเหอกง (Yong He Gong) วัดใหญ่ที.เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื.อในกรุงปักกิ.ง เป็น
โบราณสถานที6รวมเอกลกัษณ์ของชนชาตฮิ ั6น แมนจู มองโกล และทเิบต สี6ชนชาตสํิาคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่ง
ลงตวัและครบครนั ซึ6งมอียูเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่น ัQนในประเทศจนี มเีนื�อที.กว่า 60,000 ตารางกโิลเมตร มตํีาหนัก
ต่างๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดมิวัดนี�เคยเป็นวังที.ประทับขององคช์ายสี. ของลํ�าค่าในวัดลามะคอื “พระพุทธรูปพระศรี
อรยิเมตไตรยที6อยูใ่นวหิารวา่นฝูเกอ๋” ซึ6งเป็นวหิารที6สูงใหญท่ี6สุดภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 
ชั �น กอ่ดว้ยไมท้ั �งหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ที.แกะสลักดว้ยไมจั้นทน์หอม สงู 26 
เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพื�นดนิ พระพุทธรูปทั �งองคม์นํี�าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้ก
บนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพุทธรูปที.แกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้เดยีวที.ใหญท่ี.สดุในโลก 

 

 
 

นําทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที.รูจั้กกนัดใีนชื.อ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีQสไตลป์กักิ6ง (2) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย (Gubei Water Town) หรอื กูเ๋ป่นสุย่เจ ิQน (Gubei Shui Zhen) เมอืงนีQม ี
ความเรยีบงา่ยและความสงา่งามแบบสมยัเกา่ บา้นเรอืนตามทอ้งถนนยงัคงอนุรกัษใ์หม้คีวามคลา้ยคลงึใน
สมยักอ่น แสดงสไตลแ์ละคุณสมบตัขิองเมอืงเก่า ชอ่งทางแม่นํ�ากระจัดกระจายไปตามถนน บา้นที.อยู่ตดิริมแม่
แมนํ่�า สามารถเยี.ยมชมไดท้ั �งกลางวันและกลางคนื ในยามคํ.าคนืทกุทา่นจะไดส้มัผัสกับความเงยีบสงบ ความสวยงามที.
ชวนใหค้ณุตอ้งหลงใหล จงึทําใหท้ี.แห่งนี�ไดรั้บความนยิมในการมาท่องเที.ยวทั �งชาวจนี และชาวต่างชาต ินําทุกท่าน
อสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไปกบัภายในเมอืงโบราณที6มรีา้นคา้ของโบราณ ท ัQงอาหาร ของที6ระลกึ ขนม 
รองเทา้ หลากหลายรูปแบบ ท ัQงแบบด ัQงเดมิและปจัจบุนัใหเ้ลอืกชอ้ปอกีมากมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านโดยสารกระเชา้ขึ�นไปยัง กําแพงเมอืงจนีซอืหม่าไถ (Simatai The Great Wall) ** (ราคาทวัรน์ีQรวม
ต ัSวโดยสารกระเชา้ท ัQงไป และกลบั) ** สมัผัสบรรยากาศ ววิทวิทัศน์ยามเย็นของกําแพงเมอืงจนีซอืหม่าไถ ใหท้า่น
ไดส้มัผัสความงามที.แตกตา่ง ดา่นซอืหมา่ไถ ถอืวา่เป็นดา่นที6สวยที6สุดหากเปรยีบเทยีบกบัดา่นอื6นๆ เนื6องจาก
กําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ เป็นดา่นแหง่เดยีวที6เปิดใหน้กัทอ่งเที6ยวสามารถเขา้มาเยี6ยมชมไดในชว่งเวลา
กลางคนื ซึ.งสามารถพูดไดเ้ลยวา่บรรยากาศกําแพงในยามเย็น หรอืในชว่งเวลากลางคนืนั�นเป็นชว่งที.จะไดส้มัผัสความ
สวยงามไดฟิ้นที.สดุ เพราะตลอดทางจะถูกประดับไปดว้ยแสงไฟอย่างสวยงาม นอกจากนี�ดา่นแหง่นีQยงัคงไวใ้หเ้ห็น
กําแพงเมอืงจนีแบบด ัQงเดมิ เพราะเป็นด่านที6ยงัไม่ไดร้บัการบูรณะอย่างเต็มรูปแบบจงึทําใหทุ้กท่านยงั
สามารถเห็นความเป็นกําแพงเมอืงจนีแบบด ัQงเดมิโดยไมต่อ้งยอ้นเวลาก็สามารถเสมอืนเห็นของจรงิในเวลานั�น  

 

 
 

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ6น (3) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี6พกั... Gubei Mingsu Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

พเิศษ!! นําทุกท่านเขา้พกัที6เมอืงโบราณกู๋เป่ย ใหทุ้ก
ท่านได้สมัผสั และซึบซบับรรยากาศยามคํ6าคืนของเมือง
โบราณกูเ๋ป่ย 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที6สาม ปกักิ6ง -  รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นหยก - ตลาดรสัเซยี 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื.องนอนเพื.อสขุภาพชนดิต่างๆ
มากมาย อาทเิช่น หมอนยางพารา เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of 
Heavenly Peace) ตั �งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ.ง ประเทศจนี เป็นจัตุรัสที.มขีนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื�นที.
ทั �งสิ�น 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�น
ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมื.อปีค.ศ. 1417) เดมิมชีื.อวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึ.งเป็นสมัยจักรพรรดิ
ซุน่จื�อแหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลี.ยนชื.อมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึปัจจบุนั จตัรุสัเทยีนอนั
เหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที6สําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นที6ต ัQงของสถานที6สําคญัทางราชการอกีท ัQงเคยมี
เหตุการณ์สําคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึQนและจารกึไวม้ากมาย นําท่านถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทบัใจ หรอืสามารถเดนิเยี.ยมชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ6น (5)  
จากนั�นนําท่านเยี.ยมชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรืออกีหนึ.งชื.อเรียก “พระราชวงักูก้ง” 
(Gugong) ตั �งอยู่ทางทศิเหนือของจัตุรัสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตั �งแต่สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึ
ราชวงศช์งิ ครอบคลมุพื�นที. 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มหีอ้งทั �งหมด 9,999 หอ้ง และมพีระที.นั.ง 75 องค ์
หอพระสมุด หอ้งหับตา่งๆอกีมากมา รวมทั �งยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชื.อมกันโดยตลอด มคีแูละกําแพงที.สงูถงึ 11 
เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั �งแต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแห่งนีQ 
เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แม้ขา้ราชการช ัQนสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรียก
พระราชวงันีQวา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นีQก ัQนพระองคจ์ากโลก
ภายนอก โดยมสีนมกํานลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึ6งคนเหลา่นีQตอ้งอาศยัอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพื.อ
ความสําราญของจักรพรรดใินวังจะมีวเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ.งมีขันที 
70,000 คน คอยดูแลให ้มคํีาเล่าลอืกันว่า พระนางซูสไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่
ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึ.งเขา้วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึ.งเป็นเครื.องประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากอนัลํ�าคา่แกค่นที.ทา่น
รัก นําท่านชอ้ปปิ� งที. ตลาดรสัเซีย (Russian Market in Beijing) แหล่งรวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้
เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่ง ๆมากมาย อาท ิGucci, Prada, Nike, Adidas และแบรนดช์ ัQนนําอื6น ๆ จนหลายคน
ที.บอกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซื�อของเลยีนแบบจากที.นี. 

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูเป็ดปกักิ6ง (6) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี6พกั... Golden Phoenix Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที6ส ี6 พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นผเีซี{ยะ - เมอืงเทยีนจนิ - สนามบนิเทยีนจนิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรือ อีQเหอหยวน (Yiheyuan) ตั �งอยู่ในเขตไห่เตี�ยน 
หา่งจากตัวเมอืงปักกิ.งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวงันี�มพีื�นที. 1,813 ไร่ สว่นใหญพ่ื�นที.แหง่นี�เป็น
ทะเลสาบคนุหมงิ จากนั�นไดม้คํีาสั.งใหนํ้าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา ใหช้ื.อวา่ “วา่นโซวซ่าน” หรอืภูเขา
หมื6นปี พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่งเชื.อมต่อถงึกันดว้ยระเบยีง
ทางเดนิรมิทะเลสาบ ที.มชี ื.อเรียกว่า ฉางหลาง ซึ.งถอืเป็นระเบยีงที.มคีวามยาวมากที.สุดในโลก โดยเป็นระเบยีงที.มี
หลังคาคลมุโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตําหนักตะวนัออกไปยังเรอืหนิออ่นของพระนางซสูไีทเฮาทางตะวันตก เดมิ
นั�นเป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเตมิในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ 
โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษตัรยิร์าชวงศช์งิ
ทรงใช้เป็นที6เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงที6ปักกิ6ง ในฤดูร ้อนมาประทบัที6
พระราชวงัฤดรูอ้นแหง่นีQ ซึ6งเป็นที6ยอมรบักนัวา่อุทยานแหง่นีQเป็นอุทยานหลวงที6งดงามที6สดุของจนี  
 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ6น (8) 
นําทา่นแวะ รา้นปี6 เซยีะ สิ.งศักดิUสทิธิUเกี.ยวกับโชคลาภเงนิทองของจนี และที.นี.ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชค
ลาภ บารม ี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสาํหรับทา่นที.ทําการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นําทา่นช ้
อปปิ�งที. ซิ.วสุย่เจยี หรอืที.คนไทยรูจั้ก นําทกุทา่นโดยสารรถบสัปรับอากาศไปยัง เมอืงเทยีนจนิ (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางโดยประมาณ 2 ชั.วโมง) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับที. 3 ของประเทศจนี ตั �งอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืง
ปักกิ.ง    

คํ6า   บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ6น (9) 
- สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

22.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ (Air Asia x) เที.ยวบนิที. XJ809 (ใชร้ะยะเวลาบนิ
ประมาณ 4 ช ั6วโมง 35 นาท)ี 

 
วนัที6ส ี6 สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
02.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นที.ตอ้งออกตัWวภายใน (เครื.องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที.เจา้หนา้ที.ทกุครั�งกอ่นทําการออกตัWวเนื.องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี.ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที.ใชบ้รกิาร *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง และไมม่เีตยีง 

พกัเดี6ยวเพิ6ม 
ราคาไมร่วม
ต ัSวเครื6องบนิ 

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 

 
** อตัรานีQ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ6น ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานีQ ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเที6ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัQน) 

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

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื.อร่วมโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสื�อกนัหนาว, รา้นศลิปะ
รัสเซยี, รา้นสนิคา้พื�นเมอืง ซึ.งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียน
ชี�แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั �งสิ�น และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที.เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300
หยวน/ทา่น/รา้น 

 
• โรงแรมที.พักอาจมกีารสลบัปรับเปลี.ยนขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีQ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ข ึQนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที6มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที6กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื6อนการเดนิทาง หรอื เปลี6ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ6มข ึQน เพื6อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีQรวม 
� คา่ตัWวเครื.องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที.ม ี  
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.     � คา่รถรับ-สง่ และนําเที.ยวตามรายการ   
� คา่ที.พักตามที.ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น � คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ    
� คา่อาหารตามมื�อที.ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
� คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนีQไมร่วม  
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที.ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื.องดื.มที.สั.งเพิ.มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ.น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
� ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื.นวซี่ากรุ๊ปท่องเที.ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั�งแรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั�น) 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื.นวซีา่ทอ่งเที.ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีที.ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
�  คา่ภาษีมลูคา่เพิ.ม 7% และภาษีหัก ณ ที.จา่ย 3% 
 
เง ื6อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที.ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที. 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที. 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที.กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คที.ว่าง
และทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที.คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการใหส้ทิธิUลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที.ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื.องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี.นั.งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์่วนที.เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที.ยวหรอืเอเย่นต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ.ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั �ง กรณีที.อยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที.ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที.กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อน
วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที.ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที.รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

 
เง ื6อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที.นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื.อน หรอื เปลี.ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื.อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที.บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ.ง เพื.อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที.ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที.ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื.อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาที.บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ.ง เพื.อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที.ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื.อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที.ชําระแลว้ทั �งหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที.ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที.ชําระแลว้เนื.องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที.ยวใหแ้ก่นักท่องเที.ยว เชน่ การ
สํารองที.นั.งตัWวเครื.องบนิ การจองที.พัก เป็นตน้ ** 
**เนื.องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั.น ตัWวเครื.องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที. ที.ระบุบนหนา้ตัWวเท่านั�น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี.ยนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี.ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิท ัQงหมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางที.ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื.อนไข หรอืเที.ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที.มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที.กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิUในการยกเลกิ เลื.อน หรอื เปลี.ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ.มขึ�น เพื.อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที.ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที.ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที.มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที.ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี.จะชําระค่าบรกิารเพิ.มจากการที.มนัีกท่องเที.ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที.ทางบรษัิทกําหนดเพื.อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี.จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที.ลกูคา้ดําเนนิการยื.นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไมค่นืคา่ทัวรท์ี.ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ.ง ยกเวน้ในกรณีที.วซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที.เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที.รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบรษัิท 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกี6ยวกบั การยื6นคาํรอ้งขอวซีา่ ที6ทา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิUในการยื.นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านั�น กรณีที.ท่านไม่สามารถยื.นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื.นก่อน หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที.เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื.องบนิ (ตัWว) จะตอ้งออก
กอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื.องจากทา่นยื.นหลังคณะ  

2. การยื.นขอวซีา่ทอ่งเที.ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที6
มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื6อขอยื6นวซีา่ทอ่งเที6ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางที6ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที6มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มี

อายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํ6ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 
 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที6ออกโดยสํานกังานเขตหรอื
อาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที6ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที6ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที6ผูเ้ดนิทางอายตุํ6ากวา่ 18 ปี 
** รายละเอยีดเอกสารการยื6นขอวซีา่ที6ไดก้ลา่วมานีQ เป็นเพยีงขอ้มลูเบืQองตน้ที6ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึQนจากประสบการณแ์ละระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึ6งอาจมกีารเปลี6ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี6ดลุยพนิจิของประเทศ
ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** เอกสารที6ใชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัQงนีQข ึQนอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั6นเป็นผูกํ้าหนด จงึอาจทําให้
มกีารเรยีกเก็บเอกสารอื6นๆเพิ6มเต ิ6มกะทนัหนั ** 

** สําหรบับคุคลที6เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนีQ ต ัQงแตว่นัที6 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยื6นวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบ
กลุม่ได ้ซึ6งไดแ้ก ่** 

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 ื6อนไข และ ขอ้ควรทราบอื6นๆ ท ั6วไป ที6ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิUสําหรับผูเ้ดนิทางที.ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที.ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื.อมโยงเกี.ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื.นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั. งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที.จะเกดิขึ�นในสว่นนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที.ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที.ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื.อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื.อ เลขที.หนังสอืเดนิทาง เลขที.วซีา่ และ
อื.นๆ เพื.อใชใ้นการจองตัWวเครื.องบนิ ในกรณีที.นักท่องเที.ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที.เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเปลี.ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื.อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที.
เดนิทางจรงิของประเทศที.เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที.เพิ.มขึ�นของนักท่องเที.ยวที.ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี.ยนแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื.น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี.ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที.ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ.มขึ�น ในกรณีที.มกีารเปลี.ยนแปลงอัตราแลกเปลี.ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัWวเครื.องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี.ยนแปลงเที.ยวบนิ ฯลฯ ที.ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที.ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที.เกี.ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที.ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที.
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที.จะนําตดิตัวขึ�นเครื.องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ.งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที.ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ.งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที.กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที.โหลดใตท้อ้งเครื.องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ.งของที.มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที.โหลดใตท้อ้ง
เครื.องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที.ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ.งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที.ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที.ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ.ง ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ.มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที.
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที.เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 

 

 


