
 

 

รหัสทัวร ITV1900424 

ทัวรจีน ปกก่ิง เทียนสิน กําแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (XJ) 
กําแพงเมืองจีน  พระราชวังกูกง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  หอฟ�าเทียนถาน  
พระราชวังฤดูรอน  ชมกายกรรมปกกิ่ง  หวังฟูจ่ิง  พิเศษBuffet Chekiskan 
พรอมเคร่ืองด่ืมไมอ้ัน, เปดปกกิ่ง,สุกี้สมุนไพร 

 
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน 

11.30  คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
สายการบิน Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสารตางๆ พรอมขอแนะนําข้ันตอนจาก
เจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

15.55  เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินท่ี XJ808 *คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง) 

21.40  เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเป�าสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถ่ิน นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 
(ไมมีบริการอาหารค่ํา) 

เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน    
 

วันที่ 2 เทียนสิน-ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-หอฟ�าเทียนถาน-
กายกรรมปกก่ิง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปกก่ิง โดยรถโคช (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) ถึงปกก่ิง เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญท่ีสุดใน
โลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส
พิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนท่ีระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และหอ
ระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ 
พระราชวังตองหามกูกง สถานท่ีวาราชการและท่ีประทับของจักรพรรด์ิ 24 
พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและส่ิงกอสรางท่ีทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตร สรางข้ึนบนพื้นท่ี  720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไม



 

 

ที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนัก
ช้ันใน หองบรรทมของจักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลังมูล่ีไมไผของพระนางซูสี
ไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ต้ังอยูใกล
กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเปดปกก่ิง 

แวะชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบปจจุบันประเทศจีนสามารถ
ผลิตเพื่อสงออกไปขายท่ัวโลกไดไมต่ํากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปน
ประเทศท่ีผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญท่ีสุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซ้ือไขมุก 
ครีมบํารุงผิว ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพื่อบํารุงผิวหนาและกาย ให
เปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน หรือ 
หอบูชาฟ�าเทียนถาน สถานท่ีจักรพรรด์ิในราชวงคหมิง (ค.ศ.1368-1644) และ
ราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) ใชเปนท่ีบูชาสักการะฟ�าดิน เพื่อใหฝนฟ�าตกตอง
ตาม  ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ และพสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะ
เห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือนเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นท่ีมีประมาณ 
1700 ไร ตนสนท่ีปลูกในพื้นท่ีน้ีสวนใหญมีอายุมากกวา 100 ป บางตนมีอายุ
มากกวา 500 ป นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทา
ดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ (บัว
หิมะ) ฟงเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใช
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ นํา
ทานชม กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมท่ีต่ืนตาต่ืนใจท่ีนาประทับใจ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

เขาสูที่พัก Hemei Huitong International Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียง
กัน 

 

 

 



 

 

 

วัน
ที่ 
3 

กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน)-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟู�จิง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน 
ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิต
เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ
กําไลหยก แหวน หยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค  นําทานเดินทางไป กําแพง
เมืองจีน ชมความย่ิงใหญของ “กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ท่ีถือวาเปนดานท่ีสวยท่ีสุด
ของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาว
กวา 7,000 กิโลเมตร เปนส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและใชเวลาสรางนานท่ีสุดในโลก ท่ี
เกิดข้ึนดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู
ซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถ่ินทุรกันดารทามกลาง
อุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอง
อดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีสงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึง
ตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่
ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอมโลกกวา 
1 รอบ กอนท่ีจะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางข้ึนโดยใชหิน ดิน และไม 
บางคร้ังมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกก่ิง 
กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานท่ีกําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหง
ก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพง
เมืองจีนท่ีเราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง 

เที่
ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุก้ีสมุนไพร  

  
บา
ย  

เดินทางสู รานยางพารา เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ท่ีนอน 
กระเป�า รองเทา ฯลฯ  ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักท่ี ใชในการแขงขันกีฬา



 

 

โอลิมปกฤดูรอน 2008 ซ่ึงมีช่ือเลนวา รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรางท่ีคลายรัง เร่ิม
กอสรางเม่ือเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design 
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีน่ัง อิสระชอปปم�งท่ี ตลาดรัสเซีย ตลาดท่ีรวบรวมสินคา
ราคาถูกมีสินคามากมาย ทั้งกระเป�า เส้ือผา รองเทา ซ่ึงสามารถตอรองราคาไดมากกวาคร่ึงอีก
ดวย เดินทางสู ถนนหวังฝูจิง ศูนยรวมของรานคาแบรนดเนมช้ันนําและแฟช่ันสมัยใหมระดับ
โลก รานอาหารภัตตาคารรานขายของฝากของชาวปกก่ิง อิสระทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

เขาสูที่พัก Hemei Huitong International Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 
วันที่ 4 พระราชวังฤดูรอน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-สนามบินเทียนสิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอว้ีเหอหยวน อุทยานท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศจีน สรางขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดวย
แรงงานคนลวน ชมท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง
กตัญูและเรือหินออน แวะชม ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี ศาสตร
การแกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานท่ีทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิว
เพื่อนําไปต้ังเปนเคร่ืองรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษBuffet Chekiskan 

นําทานน่ังรถโคชเดินทางสู เทียนสิน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) 

ถึง เทียนสิน นําทานชม ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน อาคารบานเรือน
เลียนแบบในสมัยราชวงศชิง กูเหวินฮ่ัวเจียเปดเปนยานการคาต้ังแตป 1986 ถนน
สายน้ีมีรานรวงมากมาย โดยสินคาท่ีวางจําหนายสวนใหญเปนประเภทของที่ระลึก
ทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณการเขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพูกัน 
สินคาหัตกรรมตางๆ นอกจากจะไดชอปปم�งแลวท่ีน้ียังมีของกินนานาชนิดใหเลือกชิม



 

 

ระหวางเลือกซ้ือของอีกดวย 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เดินทางสู สนามบินเทียนสิน 

22.40  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ809 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
02.15  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

30 May - 03 Jun 2019 9,989  12,989 12,989 12,989 4,500 
06 - 10 Jun 2019 9,989  12,989 12,989 12,989 4,500 
13 - 17 Jun 2019 10,989 13,989 13,989 13,989 4,500 

20 - 24 Jun 2019 10,989 13,989 13,989 13,989 4,500 
27 Jun - 01 Jul 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 

04 - 08 Jul 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 
22 - 26 Aug 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 

29 Aug - 02 Sep 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 
05 - 09 Sep 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 
12 - 16 Sep 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 
19 - 23 Sep 2019 11,989  14,989 14,989 14,989 4,500 
10 - 14 Oct 2019 12,989 15,989 15,989 15,989 4,500 
17 - 21 Oct 2019 12,989 15,989 15,989 15,989 4,500 



 

 

 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
คร้ัง** 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือหรือไม
ซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆท้ังส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา ซ่ึง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาท่ีไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 

-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ



 

 

เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 

  

 

อัตราคาบริการรวม  

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(BKK)   
2.คาโรงแรมท่ีพัก(พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

อัตราคาบริการไมรวม  

1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทาน้ัน* 

2.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับ
ภาษี) 
3.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 

6.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
8.(8.1)คาทิปไกดและคนขับรถปกก่ิง 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 



 

 

   (8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

เง่ือนไขในการจอง   

มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง   

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดท้ังส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ท้ังน้ี
ตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวาง
การเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 



 

 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 

 


