
 

 

 

รหัสทัวร 1900023 
ทัวรปกกิ่ง เทียนสิน กําแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน (XW) 
พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูรอน ถนนหวังฟูจ่ิง ตลาดรัสเซีย 
พิพิธภัณฑภาพวาด 3 มิติ 

 
 

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน 
10.00  คณะเดินทาง พรอมกันท่ีช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หนา

เคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบิน
ดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

13.15  เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW880 *คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.45  เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการ ตรวจคนเขาเมืองและรับ
กระเป�าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดทองถ่ิน เพื่อนําทานข้ึนรถไฟใตดิน เดินทางสูสถานีรถไฟ
เทียนสิน จากน้ันนําทาน สัมผัสประสบการณพิเศษ น่ังรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet 
Train เดินทางสู ปกก่ิง *ใชเวลาประมาณ 45 นาที ดวยความเร็วสูงสุด 295 กม.ตอ
ช่ัวโมง* (เพื่อสะดวกตอการขึ้นรถไฟ ควรเตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก)เดินทางถึงสถานีรถไฟ
ปกก่ิง นครปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกก่ิงเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของ
อาณาจักรเย่ียนเม่ือ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศต้ัง
รัฐบาลและกรุงปกก่ิงเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตน้ันมา นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ
เดินทางเขาสูท่ีพัก  เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียง
กัน (ไมมีบริการอาหารค่ํา) 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-พระราชวังฤดูรอน-กายกรรมปกก่ิง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

จัตุรัสท่ีใหญท่ีสุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลอง
เน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนท่ีระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม 
และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ 
พระราชวังตองหามกูกง สถานท่ีวาราชการและท่ีประทับของจักรพรรด์ิ 24 พระองค ใน
สมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและส่ิงกอสรางท่ีทรงคุณคาทางประวัติศาสตร 
สรางข้ึนบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไมท่ีประกอบดวยหองหับ
ตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของ
จักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลังมูล่ีไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอก
ของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ต้ังอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง  

บาย  นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอว้ีเหอหยวน อุทยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน 
สรางข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดข้ึนดวยแรงงานคนลวน ชมท่ี
ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน 
จากน้ันพาชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลิต
เพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมต่ํากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศท่ีผลิต
ไขมุกน้ําจืดรายใหญท่ีสุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซ้ือไขมุก ครีมบํารุงผิวไขมุก
ธรรมชาติท่ีเหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบํารุงผิวหนาและกาย  ใหเปลงปล่ังและขาวใสอยาง
เปนธรรมชาติจากน้ันนําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทา
ดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราว
เก่ียวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนท่ีมีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ นําทานชม กายกรรมปกก่ิง สุด
ยอดกายกรรมท่ีต่ืนตาต่ืนใจท่ีนาประทับใจ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 



 

 

 

วันที่ 3 
กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) -พิพิธภัณฑภาพ3มิติ –ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก –  

ชอปปم�งถนนหวังฟูจ่ิง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน แวะชมอัญ

มณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ “หยกจีน” ชาวจีนมี
ความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิต
เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซ้ือ 
กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค จากน้ันพาทานชมความย่ิงใหญ
ของ“กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ท่ีถือวาเปนดานท่ีสวยท่ีสุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะ
ไดเห็นส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปน
ส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและใชเวลาสรางนานท่ีสุดในโลก ท่ีเกิดข้ึนดวยฝมือของมนุษย มี
การเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวน
เหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถ่ินทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศา
เซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีสง
มามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยูใต
กําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” รวมๆ 
แลวมีระยะทางยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนท่ีจะมีการใช
อิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางข้ึนโดยใชหิน ดิน และไม บางคร้ังมีการแพ็คดินไว
ระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเส่ือทอบริเวณใกลกรุงปกก่ิง กําแพงเมืองจีนถูก
สรางโดยใชหินออน ในบางสถานท่ีกําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทาง
ตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนท่ีเราเห็น
กันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง พิเศษสุด!!ใสชุดฮองเต+ฮองเฮา ถายรูปที่กําแพง
เมืองจีน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สุก้ีสมุนไพร 

บาย  แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน 
ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิต
เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซ้ือ



 

 

 

กําไลหยก แหวน  หยก หรือ เผาเยา ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ3
มิติ พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลอง
เหตุการณน้ันๆไดอยางเสมือนจริงจากน้ัน จากน้ันนําทานแวะซ้ือยาแกน้ํารอนลวกเป�าฟู�หลิง 
“ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานท่ีมีช่ือเสียง ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักท่ี ใชใน
การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซ่ึงมีช่ือเลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางท่ี
คลายรัง เร่ิมกอสรางเม่ือเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย 
Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture 
Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีน่ัง เดินทางสู รานยางพารา เลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ท่ีนอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ นําทานเดินทางสู 
ถนนหวังฟูจ่ิง แหลงชอปปم�งช่ือดังของกรุงปกก่ิง ท่ีรวมรานคาและหางดังอันทันสมัย กลมกลืน
เขากับตึกเกาแกท่ีมีอายุเปนรอยป ถือเปนอีกหน่ึงไฮไลทที่ไมควรพลาด อิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู�ดส 

เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 4 ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรมนําทานชม ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการเสริม

บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานท่ีทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชา
ผีชิวเพื่อนําไปต้ังเปนเคร่ืองรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน จากน้ันนําทาน
อิสระชอปปم�งท่ี ตลาดรัสเซีย ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งท่ีอยูบนถนนยาวกวา 400 เมตร ต้ังอยู
ภายใน บริเวณที่ต้ังของสถานทูตนานาชาติ มีรานคากวา 300 รานต้ังเรียงรายไปตามสอง
ขางถนน ไมวาจะเปน ผาไหม, เส้ือผา , งานฝมือ , เคร่ืองหนัง , ของท่ีระลึก ฯลฯ ในราคาขาย
ปลีกและสง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู สนามบินเทียนสิน 



 

 

 

20.10  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี  XW879*คาทัวรไม
รวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

00.10  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
04 - 07 Apr 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
06 - 09 Apr 2019 14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 
11 - 14 Apr 2019 15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 
13 - 16 Apr 2019 16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 
18 - 21 Apr 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Apr 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
25 - 28 Apr 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
27 - 30 Apr 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
02 - 05 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
04 - 07 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
09 - 12 May 2019 14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 
11 - 14 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
16 - 19 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
18 - 21 May 2019 14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 26 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
25 - 28 May 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

30 May - 02 Jun 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
01 - 04 Jun 2019 13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 
06 - 09 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 



 

 

 

08 - 11 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 
13 - 16 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 
15 - 18 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

20 - 23 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 
22 - 25 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 
27 - 30 Jun 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 Jun - 02 Jul 2019 12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

 
หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีกคร้ัง** 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเท่ียว
แหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนาม
ของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซ่ึง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบ
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆท้ังส้ิน 
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 
บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) 
กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุก
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 
 



 

 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 

 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันท่ีเดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ*** 

 

อัตราคาบริการรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก  (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริม
เตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยท่ีบริษัททําไว2.คาโรงแรมท่ีพัก  (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปน
หองแบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

ไม่สามารถแสดงรูปที�
ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจได้
รับการยา้ย เปลี�ยนชื�อ
หรือลบ ตรวจสอบว่า
ลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และ
ตําแหน่งที�ตั �งที�ถูก
ตอ้ง



 

 

 

ประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลง
ไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังน้ียอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมี
เอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

1.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูท่ีถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและกลับพรอม
คณะเทาน้ัน* 
2.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
3.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
6.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 400 หยวน (2,000 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกินทาน
ตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
8.(8.1)คาทิปไกดและคนขับรถปกก่ิง 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 
   (8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
เงื่อนไขในการจอง 
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 
 



 

 

 

การยกเลิกการจอง 
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
เดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดท้ังส้ิน เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณี
ท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือ
คืนเงินได 
 
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 
20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 



 

 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับ
ความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 
วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการ
ไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 


