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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู 

21.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) ซ่ึงจะมเีจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง 

พรอ้มทั้งเช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

23.40 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศจนี เมืองปักก่ิง ประเทศจนี โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เท่ียวบินท่ี 

TG674 พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง เมืองปักก่ิง - จตัุรสัเทียนอันเหมิน - พระราชวังตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้า

เทียนถาน - ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักก่ิง ประเทศเทศจีน เมืองปักกิ่ง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทางตาม

โปรแกรม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (1) 

 นําท่านเดินทางสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง

ปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจตุัรสัท่ีมีขนาดใหญ่อนัดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 

500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรสัแห่งน้ีถกูสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศห์

มิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่

นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน 

จตัุรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณท์ี่สาํคญัของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญัทาง

ราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณส์าํคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรช์าติจีนเกิดข้ึนและจารึกไว้
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มากมาย นําท่านถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจตุัรสัเทีย

นันเหมิน 

จากน้ันนําท่านเยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรืออีกหน่ึงช่ือเรียก “พระราชวงักูก้ง 

(Gugong) ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุัรสัเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิง

จนถึงราชวงศ์ชิง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง 

และมีพระท่ีนัง่ 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมากมา รวมทั้งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื่อมกนั

โดยตลอด มีคูและกําแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 

1949 จนถึง ค.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการ

ชั้นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะ

ทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนมกาํนัล ขนัที และขา้หลวง

รบัใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศัยอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความสําราญของจกัรพรรดิในวงัจะมี

วเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน คอยดแูลให ้มี

คาํเล่าลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหา

ชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไมมี่ผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (2)  

นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี (Foot Massage Shop) ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธี

หน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ นําท่าน

เยีย่มชม หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ไดร้บัการลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ใน

ปี ค.ศ. 1998 ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงของเมืองปักกิ่งท่ีโด่งดังท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สรา้งข้ึนมาตั้งแต่

สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซ่ึงจักรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ี

บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพันธุธ์ัญญาหารอุดมสมบูรณเ์ป็น

ประจาํทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกวา่ 1,668.75 ไร่ อุดมไป

ดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไมต่ํา่กวา่รอ้ยปี 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (3) 

หลังจากน้ันนําท่านชม โชวก์ายกรรมปักก่ิง (Beijing Acrobats) เป็นการแสดงความสามารถของ

นักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ

แสดงจะแตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงส่ิงของ เป็นตน้ แต่

ไฮไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจาํกดั และกายกรรมปักกิ่งน้ันยงัช่ือเป็นโชว์

กายกรรมท่ีมชีื่อกอ้งโลกมาก 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม วดัลามะ - รา้นผลิตภณัฑย์างพารา -  รา้นไข่มุก – นัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง้ - ทะเลสาบโฮ่วไห่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําท่านเดนทางสู่ วดัลามะ หรือรูจ้กักนัในอีกชื่อ วดัหยง่เหอกง (Yong He Gong) วดัใหญ่ท่ีเก่าแก่ของ

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอนัลือช่ือในกรุงปักกิ่ง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณข์องชนชาติฮัน่ แมนจ ู

มองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติสาํคัญของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซ่ึงมีอยู่เพียงแห่งเดียว
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เท่านั้นในประเทศจีน มีเน้ือท่ีกวา่ 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตาํหนักต่างๆกวา่ 1,000 หอ้ง แต่เดิมวดัน้ี

เคยเป็นวงัท่ีประทับขององคช์ายส่ี ของลํ้าค่าในวดัลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยู่ใน

วิหารว่านฝเูก๋อ” ซ่ึงเป็นวิหารท่ีสูงใหญท่ี่สุดภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไม้

ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรปูพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ท่ีแกะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สงู 26 

เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่เหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปทั้งองคม์ีน้ําหนักประมาณ 

100 ตนั ไดถ้กูบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรปูท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก 

จากน้ันนําท่านสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพ

ชนิดต่างๆมากมาย อาทิเชน่ หมอนยางพารา เป็นตน้ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีสไตลปั์กก่ิง (4) 

จากน้ันนําท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบํารุงผิว ท่ีสกัดมาจากไข่มุกน้ําจืด ท่ีเพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ 

จากน้ันนําท่าน นัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณท่ีมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะของปักก่ิง ส่วนใหญ่สรา้งในสมัยราชวงศห์ยวน หมิงและชิง โดยสรา้งอยู่รายรอบ

บริเวณพระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเร่ิมน้ันการจดัท่ีพกัอาศยัในหถูง้จะกาํหนดตามฐานะทางสงัคม ยิ่งอยูใ่กล้

พระราชวงัตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสงัคมท่ีสงูข้ึนตามลาํดบั หถูง้ท่ีอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก

จรดทิศตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นท่ีพกัอาศยัของขุนนางและชนชั้นสงู ส่วนหถูง้ท่ีอยูใ่นแนวทิศ

เหนือจรดทิศใตน้ั้นจะเป็นท่ีพกัอาศยัของสามญัชน 

จากน้ันนําท่านสู่ ทะเลสาบโฮ่วไห่ (Houhai) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยใูจกลางกรุงปักกิ่ง อยู่ในยา่น

ท่องเท่ียวปักกิ่ง ท่ีมีรา้นอาหาร ผบั บารเ์รียงรายอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ละรา้นก็ไดต้กแต่งในแบบของตนเอง

ไดเ้ป็นเอกลกัษณ ์โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบ์คั ท่ีออกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจีน เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียว

ยอดนิยมของชาวปักกิ่ง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู เป็ดปักก่ิง (5) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี รา้นหยก - กาํแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักก่ิงสโนวเ์วิรล์สกีรีสอรท์ - รา้นบัวหิมะ - ถนน

หวงัฝจูิง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

นําท่านชม รา้นหยก (Jade Shop) ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าค่าแก่

คนท่ีท่านรกั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี (The Great Wall of China) หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ 

“กาํแพงหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนั

ยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจาก

ชาวฮนัหรือซงัหนู นําท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจีหยง่กวน (Juyongguan” ซ่ึงถือว่าเป็นดา่นท่ีข้ึนช่ือ

ในเร่ืองของความงดงามดา้นทิวทัศน ์เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ท่ีสลับกันไปมา และอีกหน่ึง

ไฮไลทม์ป้ีอมปราการท่ีมีอายุราวๆประมาณรอ้ยปีท่ีเปิดใหท้างนักท่องเท่ียวไดแ้วะเท่ียวชม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (7) 



CHI2235 - ทวัรจ์นี ปักกิ่ง สโนวเ์วริล์สกีรีสอรท์ (5วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  4 | P a g e  

นําท่านเดินทางสู่ ปักก่ิงสโนวเ์วิรล์สกีรีสอรท์ (Beijing Snow World Ski Resort) สกีรีสอรท์ปักกิ่งสโนว์

เวิรล์ตั้งอยู่ในภูเขาเฟ่งหวงซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในประเทศจีนและต่างประเทศ ลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาและเป็นสกีรีสอรต์ท่ีใกลท่ี้สุดในปักกิ่งขบัรถเพียง 30 นาที พ้ืนท่ีทั้งหมดของสนามหิมะคือ 500,000 

ตารางเมตร และพ้ืนท่ีถนนท่ีเต็มไปดว้ยหิมะ 100,000 ตารางเมตรมีสองสไลดร์ะดบักลางและ

ระดบัสูงยาว 500 เมตรและ 3 สไลดม์าตรฐานสากลสาํหรบัผูเ้ร่ิมตน้และยาว 380 เมตร และสไลด์

บอรด์เด่ียวยาว 380 เมตร นอกจากน้ียงัมีตุก๊ตาหิมะกอ้นหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเส้ือบินลากเล่ือน

สุนัขพื้ นท่ีจดัแสดงประติมากรรมนํ้าแข็งขนาดใหญ่สาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีจะชมและโครงการความ

บันเทิงอ่ืน ๆ นําทุกท่านอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมต่างๆ ภายในปักกิ่งสโนวเ์วิร์ลสกีรีสอร์ทไดต้สม

อธัยาศยั ** (ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นตา่งๆ และค่าเช่าอุปกรณ ์หากลูกคา้ท่านใดสนใจ

สามารถแจง้ขอ้มูลกับทางหัวหนา้ทัวร ์หรือไกดท์อ้งถ่ิน โดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมประมาณ ท่านละ 

260 หยวน) ** 

ในกรณีที่ช่วงท่ีท่านเดินทางนั้น ทางปักก่ิงสโนวเ์วิรล์สกีรีสอรท์ยงัมิไดมี้การประกาศเปิดลานสกี อนั

เน่ืองมาจากสภาพอากาศในปีนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมไปยงั Beijing 

ming qing gong 3D Gallery 

นําท่านแวะชม รา้นบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากน้ันนาท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง 

(Wangfujing Shopping Street) ยา่นการคา้ที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักก่ิง เป็นศูนย์

รวมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม่ แผงขายอาหารทานเล่นและภตัตาคาร รา้นกาแฟ 

บารเ์บียรส์ไตลต์ะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและนักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยือนของกรุง

ปักกิ่ง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง (8) 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั... Holiday Inn Express Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ พระราชวงัฤดรูอ้น – รา้นป่ีเซ๊ียะ – สนามบินปักก่ิง  – สนามบินสุวรรณภมิู  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดรูอ้น (Summer Palace) หรือ อ้ีเหอหยวน (Yiheyuan) ตั้งอยู่ในเขตไห่

เต้ียน ห่างจากตวัเมืองปักก่ิงไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี 1,813 ไร่ ส่วน

ใหญ่พื้ นท่ีแห่งน้ีเป็นทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันไดม้ีคาํสัง่ใหนํ้าดินไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวงับนภเูขา ใหช้ื่อ

ว่า “ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหม่ืนปี พรอ้มตาํหนักน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลาน

กวา้งหลายแหง่เชื่อมต่อถึงกนัดว้ยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ท่ีมชีื่อเรียกวา่ ฉางหลาง ซ่ึงถือเป็นระเบียงท่ี

มีความยาวมากท่ีสุดในโลก โดยเป็นระเบียงท่ีมีหลงัคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพ่ระตาํหนักตะวนัออก

ไปยงัเรือหินอ่อนของพระนางซสีูไทเฮาทางตะวนัตก เดิมน้ันเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล

ข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้

เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศชิ์งทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิง ในฤดรูอ้นมาประทบัท่ีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่ง

น้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัว่าอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจนี  
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นําท่านแวะ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกบัโชคลาภเงินทองของจนี และท่ีน่ีท่านจะไดศึ้กษาศาสตรแ์หง่

การเสริมโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบัท่านท่ีทาํการคา้ขาย หรือ

ประกอบกิจการต่างๆ นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซ่ิวสุ่ยเจยี หรือท่ีคนไทยรูจ้กั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (9) 

- สมควรแก่เวลานาํทา่นเดนิทางสูส่นามบิน - 

 17.05 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG615 

พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง) 

21.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีง และ

ไม่มีเตยีง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาไม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 18,999 21,999 4,999 9,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 62 25,999 28,999 7,999 15,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 62 25,999 28,999 7,999 15,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป** 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป** 

(สาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั้น) 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 โรงแรมท่ีพกัอาจมกีารสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

  คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   

  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

  คา่รถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ   

  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

  คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ)   

  คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชาํระพรอ้มเงินมดัจาํครั้ง

แรก) (สาํหรบัหนังสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวซ่ีาหน้าด่าน หรือวซ่ีากรุป๊) 

  ค่าภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น 

1. โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. กรณีนักท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัดสมัภาษณว์ีซ่า ท่ีทาํให้

ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนั

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 40 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 25 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 25 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินทั้งหมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั การยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะเท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 

เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซ่ีายงัไมอ่อก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  
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2. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สาํเนาหนา้

หนังสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทางบริษัทเรียบรอ้ย

แลว้  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยืน่วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศจนี แบบหมู่คณะ สาํหรบัผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางไทย 

1. สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมีหนา้ว่างไม่ตํา่กว่า 2 

หนา้ 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้

ไมเ่กิน 3 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ ์ 

-  กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไป

ต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ , สาํเนาหนา้หนงัสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองคา่ใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 

-  กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ บิดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

-  กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกับ มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ที่ออกโดยสาํนกังานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จา่ย (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) 

3.    สาํเนาสูจบิตัร ในกรณีที่ผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 
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** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจาก

ประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ี่ดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชใ้นการทาํวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองนัน่เป็นผู ้

กาํหนด จงึอาจทาํใหมี้การเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติม่กะทนัหนั ** 

** สาํหรบับคุคลท่ีเคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปน้ี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไม่สามารถยืน่

วีซ่ากรุป๊หรือวีซ่าแบบกลุม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ** 

1. อิสราเอล 2. อัฟกานิสถาน 3. ปากีสถาน 4. อุซเบกิสถาน 5. ทาจิกิสขาน 6. เติร์กเมนิสถาน 7. อิหร่าน          

8. อิรกั 9. ตรุกี 10. อียิปต ์11. ซาอุดิอาระเบีย 12. ซีเรีย 13. เลบานอน 14. จอรแ์ดน 15. อินเดีย 16. ศรีลงักา          

17. ลิเบีย 18. ซูดาน 19. แอลจเีรีย 20. ไนจเีรีย 21. คาซคัสถาน 22. รฐัปาเลสไตน ์

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 
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8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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