
              

 

    

 

 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� มรดกโลก...พระราชวงัโบราณกู้กง , กาํแพงเมืองจีน , พระราชวงัฤดูร้อน, จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ  ตลาด
รัสเซีย  ถนนหวงัฟู่จิ*ง นั*งสามล้อมชมเมืองโบราณหูถ้ง 

ชมววิปักกิ*งยามคํ*าคืน OLYMPIC TOWER 

อาหารพเิศษ : สุกี�มองโกล / เป็ดปักกิ�งต้นตาํรับ / อาหารกวางตุ้ง 
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดือนกนัยายน-ธันวาคม :;<: 
วนัแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ 



              

 

    

 

��.�� น. คณะเดินทางพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั'น (  เคาน์เตอร์สายการ
บิน  ไชน่าอสีเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU)  พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับท่านที�หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

วนัที*สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ*ง – จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – นั*งสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง – โชว์กายกรรมปักกิ*ง 
01.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักกิ�ง   โดยเที�ยวบินที� MU2072  
07.15  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักกิ�ง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง กรุงปักกิ*ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัรเยี�ยน
เมื�อ <�� ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ >?(? 
พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั'งรัฐบาลและกรุงปักกิ�งเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นั'นมา  ตวั
เมืองปักกิ�งปัจจุบนัเมืองปักกิ�งไดเ้ปลี�ยนแปลงพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื�อตอ้นรับโอลิมปิค 2008 สัมผสักลิ�นไอหลงั
โอลิมปิคท่านจะไดเ้ห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมงักร ตึก CCTV ฯลฯ เพื�ออวดแก่สายตานกัท่องเที�ยวทั'ง
ในและต่างประเทศ   บ่งบอกถึงความทนัสมยัของเมืองหลวงปักกิ�งยคุใหม่ไดอ้ยา่งน่าชื�นชม รับประทานอาหารเช้า
แบบกล่อง KFC นาํท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั'งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ�งที�ใหญ่ที�สุดในโลก สามารถจุคนไดถึ้ง 2 
ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานที�จดังานพิธีเฉลิมฉลองเนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณ
จตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ'งหยาง, อนุสาวรียว์ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี' ท่าน
จะไดม้องเห็นจุดสาํคญัของจตุัรัสแห่งนี' คือ พลบัพลาเทียนอนัเหมิน ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคาํว่า
“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ดา้นหนึ�ง อีกดา้นหนึ�ง ”ความสามัคคีประชาชนทั*วโลกจงเจริญ” ตรง
กลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานที�แห่งนี' เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีน
ก็วา่ได ้นาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศห์มิง เมื�อ
ปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที�ว่าราชการ และที�ประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มีการ
บูรณะซ่อมแซมไปหลายครั' ง ครั' งล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที�สุด ใหญ่ที�สุด 
รักษาไดดี้ที�สุด และรวมทั'งยงัมีประวติัที�ยาวนานที�สุดในโลก นําท่านเดินชมโบราณสถานและสิ�งก่อสร้างที�คง
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ที�สร้างขึ'นบนพื'นที� 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ� ง
เป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั'น 2. เขตวังหน้า มี 3 ตาํหนัก 1. ตําหนักไท่เหอ เป็นตาํหนักหน้าที�
สําคญัที�สุด เป็นสถานที�ฮ่องเตอ้อกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตําหนักจงเหอ เป็นสถานที�พกัรอก่อนออกว่าราชกาล
แผ่นดิน 3. ตาํหนักเป่าเหอ เป็นตาํหนักสอบจอหงวน และเลี' ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขต
พระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบดว้ย จุดสําคญัคือ พระตําหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที*ว่าราชการ
หลังม่าน อุทยานหลวงอวีSเหอหยวน ภายในพระราชวงันี' อาคารทั'งหมดสร้างดว้ยเครื�องไมที้�ประกอบดว้ยห้องหับ
ต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง   

กลางวนั �รับประทานอาหารกลางวันที*ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน นั*งสามล้อชมหูถ้ง Hu Tong Tricycle (胡同) ซึ� ง
แปลว่า ตรอก ซอย หมายถึงยา่นที�อยูอ่าศยัแบบดั'งเดิมของชาวปักกิ�งที�มีมาตั'งแต่สมยัราชวงศห์ยวน บา้นอิฐชั'นเดียว
มุงดว้ยกระเบื'องสีเทาตั'งรียงชิดกนัตามตรอกซอย ที�ตดัพาดพนักนัตามแนวดิ�งและแนวนอนเป็นตารางสี�เหลี�ยม ชาว



              

 

    

 

หูถงใชชี้วิตแบบดั'งเดิม ประกอบกิจกรรมประจาํวนัอยา่งง่ายๆ และเปิดเผย ***จากนัSนนําท่านชมกายกรรมปักกิ*ง 
สุดหรรษา ที�มีชื�อเสียงบนัลือโลกและงดงามเป็นอนัดบั > ในกรุงปักกิ�ง 

 ค ํ�า �รับประทานอาหารคํ*าที*ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  พกัที� CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัที*สาม ร้านไข่มุก –พระราชวงัฤดูร้อน (อวีSเหอหยวน) – ร้านยางพารา –  ถนนหวงัฝู่จิ*ง – ตลาดตงหัวเหมิน  
เช้า �รับประทานอาหารเช้าที*โรงแรม หลงัอาหารแวะเลือกซื'อไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ' าจืดนาํท่าน

ชม พระราชวังฤดูร้อนอวี�เหอหยวน อุทยานทีใหญ่และงดงามทีสุดของประเทศจีน สร้างขึ�นประมาณ 800 กว่าปี
ก่อน ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศชิ์งใชแ้ปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัทีแห่งนี�   นาํ
ท่านชมทีประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิกวางสู นาํท่านชมทะเลสาบคุนหมิงทีขดุขึ�นดว้ยแรงงานคน
ลว้นจาํลองมาจากทะเลสาบซีหูทีหางโจว  

กลางวนั �รับประทานอาหารกลางวันที*ภัตตาคาร หลงัอาหารแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื*อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็น
ของฝากอีกหนึ�งสินคา้ขึ'นชื�อของจีน จากนั'นนาํท่านสู่ ศูนย์การค้าหวงัฟู่จิ*ง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ� ง
เป็นที�ชอ้ปปิ' งที�ใหญ่ที�สุด ในเมืองปักกิ�ง เป็นถนนเสน้ยาวๆ สาํหรับคนเดินหา้มรถทุกชนิดวิ�งผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ 
พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั'งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่าน
จบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ�ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านกิUฟชอ้ป 
ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซื'อ นอกจากนี'  บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ�งน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ที�ไม่ถูก
ปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปปิ' ง ชมวิว ตามอธัยาศยั          

คํ*า รับประทานอาหารคํ*าที*ภัตตาคาร ***ลองลิSมชิมรสสุกีSมองโกเลีย+พร้อมนํSาจิSมไทยรสเด็ด  พกัที� CITY INN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที*สี*  บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – กาํแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –หยกจีน – ชมววิ OLYMPIC TOWER  
เช้า � รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม จากนั'นเดินทางสู่ชานเมืองปักกิ�งให้ เยี�ยมชมศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ'นชื�อ

ของประเทศจีนกว่าพนัปี และโด่งดงัไปทั�วโลก ใหท่้านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั'นนาํท่านเดินทาง
สู่ กาํแพงเมืองจีน สิ�งมหศัจรรยห์นึ�งในเจด็ของโลกในยคุกลาง ที�สร้างขึ'นดว้ย แรงงานของคนนบัหมื�นคน  มีความ
ยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ'นครั' งแรกเมื�อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรดิV จิWนซี ผูร้วบรวมประเทศจีน
ใหเ้ป็นปึกแผน่ตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัวา่ถา้นาํวสัดุที�ใชก่้อสร้างกาํแพงแห่งนี'มาสร้างกาํแพงที�
มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงที�มีความยาวรอบโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันที*ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักกิ�ง   ท่านมีโอกาสเลือกซื'อของฝากลํ'าค่า
ของปักกิ�ง คือ หยกจีน ที�ขึ'นชื�อ เลือกซื'อ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ เครื�องประดบันาํโชค จากนั'นนาํท่านชม 
หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ�งยามคํ�าคืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีกหนึ� งแลนด์มาร์คของปักกิ�ง 



              

 

    

 

สร้างขึ'นเพื�อตอ้นรับ มหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทาํการเปิดให้เขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึ� งในผลงานการ
ออกแบบที�ไดรั้บรางวลัการออกแบบประจาํชาติ ดว้ยความสูง 258 เมตร 

คํ�า �รับประทานอาหารคํ*าที*ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  พกัที� CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที*ห้า  พพิธิภัณฑ์ผเีซี*ยะ – ช้อปปิS งตลาดรัสเซีย – ปักกิ*ง – กรุงเทพฯ     
เช้า �บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหาร  นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี*ยะ  เทพเจา้นาํโชคที�ชาวจีนให้ความ

เชื�อถือและมีไวบู้ชา เพื�อความโชคดีและรํ�ารวย    
กลางวนั �รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  หลงัอาหาร  อสิระช้อปปิS งตลาดรัสเซีย แหล่งชอ้ปปิ' งยอดฮิตแห่งหนึ�ง

ในปักกิ�ง มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื'อผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  ของเด็กเล่นฯลฯที� นี�มีให้ท่าน
ไดเ้ลือกซื'อหมดซึ�งเป็นที�นิยมมากของชาวปักกิ�ง เนื�องจากสินคา้ที�นี�มีคุณภาพและราคาถูก นาํท่านสู่สนามบิน    

 
19.50 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที�ยวบินที� MU2071  
00.05+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ… 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ **เดก็อายุตํ*ากว่า jk ปี ** พกัเดี*ยว 

l-k, jm-:� ก.ย. <: jk,mmm.- :j,mmm.- �,mnn.- 
jo-:j, :�-:o ต.ค. <: 

<-jn, :n-:l พ.ย., l-k, jk-:: ธ.ค. <: 
jm,mmm.- ::,mmm.- �,mnn.- 

 

เนื*องจากเป็นราคาพเิศษ เมื*อท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที*ยวตามรายการ ซึ*งอาจจะมีการ
เปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที*จะไม่ท่องเที*ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน

ชําระเงินเพิ*ม :,nnn-�,nnn บาท ต่อวนัต่อท่าน เนื*องจากราคาทวัร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที*ยวและร้านค้าต่างๆ 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที*ยวของจีน ร่วมกบัร้านค้าส่งเสริมท่องเที*ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืSนเมืองให้นักท่องเที*ยวทั*วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ร้านยางพารา , ผเีซียะ 
ที*ต้องเข้า เพื*อเป็นการแลกเปลี*ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนําสินค้าหลกัของประเทศจีน 

ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาท ีในการประชาสัมพนัธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กบันักท่องเที*ยว 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัvวภายในประเทศ (เครื*องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที*เจ้าหน้าที*ก่อนทุกครัSง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที*บริษทัก่อนทําการซืSอบัตรโดยสารภายในประเทศที*กล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทัSงสิSน 
 



              

 

    

 

ข้อควรระวงั ท่านใดที*มีพาสปอร์ต : เล่มหรือเปลี*ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที*  
กรณทีี*เดนิทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทัSงสิSน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที*และก่อนการเดนิทาง 

 

@ @ อตัรานีSรวม @ @ 
- ค่าตัWวเครื�องบินระหวา่งประเทศชั'นประหยดั    
- ค่าโรงแรมที�พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน       
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ     
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนกรุ๊ป  (หนังสือเดนิทางไทย)  
*** ค่านํSาหนักกระเป๋า ท่านละ :n กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี*นํSาหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํSาหนักที*เกนิเอง *** 
 

@ @ อตัรานีSไม่รวม @ @ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เครื�องดื�มสั�งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%     
- ค่านํ' าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยว กรณีส่งชื�อยื�นวีวา่กรุ๊ปไม่ทนัเพิ�ม �,��� บาท 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ*น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทย j,;nn บาท    
 

เงื*อนไขการสารองที*นั*ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย >< วนั  
 

การยกเลกิ 
>.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา
รันตีค่ามดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง �� วนัขึ'นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง >�->? วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
(.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-? วนั   เกบ็ค่าบริการทั'งหมด 100% 



              

 

    

 

<.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั'งหมดเนื�องจากค่าตัWวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั'น  
 

@  เอกสารสําหรับยื*นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย jn วนั @ 
1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ � หนา้ ส่งมาใหที้�บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพื�อความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
2. ไฟลรูปถ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที*ต้องจ่ายเพิ*มให้สถานฑูตจีน เมื*อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ'ว � ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท  

 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้'นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ'น ทั'งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  



              

 

    

 

-บริษทัขอสงวนสิทธิV  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง >< ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ'นอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิV ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั'นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั'งสิ'น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิV  
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการ 
 

บริษทัฯมีประกนัอบัุตเิหตุท่านละๆ j,nnn,nnn บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ;nn,nnn บาท 

 


