
 

 

รหัสทัวร ITV1900429 
ทัวรจีน ปกกิ่ง กาํแพงเมืองจีน 3 วัน 5 คืน (TG) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน นครโบราณ หอฟ�าเทียนถาน กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจ 
พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน กําแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑภาพ3มิติ นมัสการ องคเจาแม
กวนอิมกูถา

 

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปกกิ่ง 
21.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 1 

เคาเตอรเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที)่ กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวย
ตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

23.40  เดินทางสู กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS 
เท่ียวบินทีT่G674 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
 

วันที่ 2 ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง- หอฟ�าเทียนถาน-กายกรรมปกก่ิง 
05.20  เดินทางถึง กรุงปกก่ิง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหมที่

เปดใหบริการเพ่ือตอนรับโอลิมปก 2008 มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตรและใหญ
กวาแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปกก่ิงถูกแบง
ออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพ่ือชวยลดไอรอนจาก
แสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดสองเขามาถึงและใชนวัตกรรมสมัยใหมที่
ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และรับกระเป�าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดทองถิ่น ระหวางเดินทางเขาสูตัวเมือง
ปกก่ิง ผานชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) ของตึก “MOMA LINKED 
HYBID” สถาปตยกรรมแหงท่ีอยูอาศัยสมัยใหม บาน 2,500 หลัง หองชุด 700 
หอง บนเน้ือที่ขนาด 1.6 ลานตารางฟุต ถือเปนตึกใหญสุดในโลก ที่มีการใชระบบ
ชีวภาพในการทําความเย็นและใหความอุน เพ่ือรักษาอากาศทั้ง 8 ตึกใหคงที่ ในช้ัน
ที่ 20 สรางเปนวงแหวนที่เช่ือมตอกันทุกตึก นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญท่ีสุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม 
สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพ่ือเปนที่ระลึก
กับอนุสาวรียวีร  ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนํา
ทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานท่ีวาราชการ
และที่ประทับของจักรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชม
โบราณสถานและส่ิงกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สรางข้ึนบนพื้นที่ 



 

 

720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของ
จักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา จากน้ัน ผานชม
ดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ต้ังอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง 

บาย  นําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเป�าฟู�หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มี
ช่ือเสียง  นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน หรือ หอบูชาฟ�าเทียนถาน สถานที่
จักรพรรด์ิในราชวงคหมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) 
ใชเปนที่บูชาสักการะฟ�าดิน เพื่อใหฝนฟ�าตกตองตาม  ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดม
สมบูรณ และพสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะเห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือน
เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นที่มีประมาณ 1700 ไร ตนสนที่ปลูกในพื้นที่น้ีสวน
ใหญมีอายุมากกวา 100 ป บางตนมีอายุมากกวา 500 ป 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหารค่ํา พาชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจท่ีนาประทับใจ 

เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน- ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก- ตลาดรัสเซีย   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอว้ีเหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน สรางขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวย
แรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง
กตัญูและเรือหินออน จากน้ันพาชม โรงงานไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน  ทะเลสาบ 
ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมต่ํากวาปละ 
199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่  สุดในเวลาน้ี 
ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพ
ผิว  เพ่ือบํารุงผิวหนาและกาย  ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติจากน้ัน
นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร



 

 

จีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเก่ียวกับ
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับ
พันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร น้ําจิ้มไทยสูตรเด็ด 

ผานชม สนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 
2008 ซึ่งมีช่ือเลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางท่ีคลายรัง เร่ิมกอสรางเม่ือ
เดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture 
Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง นําทานแวะพิพิธภัณฑผีซิว หรือ ปم�
เซ๊ียะ ถือเปนสัตวเทพชนิดหน่ึง และเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวถือเปนสัตวดุราย
ชนิดหน่ึง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผ”ี สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” โดย
ผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝ�าทรัพย ดังน้ัน คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู 
ที่คนจีนเช่ือวา ปم�เซี๊ยะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของและชวย
เก็บรักษาทรัพยที่หามาได ทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชา “ผีชิว” 
เพ่ือนําไปต้ังเปนเคร่ืองรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน จากน้ัน
นําทานอิสระชอปปم�งท่ี ตลาดรัสเซีย ตลาดท่ีรวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคามากมาย 
ทั้งกระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมากกวาคร่ึงอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 4 กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) -พิพิธภัณฑภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู�จิ่ง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                                      

นําทานเดินทางไปชมความย่ิงใหญของ กําแพงเมืองจีน (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปน
ดานที่สวยท่ีสุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกใน
ยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุด
และใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงาน
เกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถ่ินทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 



 

 

องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ 
เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตอง
ลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุม
ฝงศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทางยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่ง
สามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูก
สรางข้ึนโดยใชหิน ดิน และไม  บางคร้ังมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัด
ไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน 
ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตก
ของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็น
กันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวา
มีคาอยางล้ําเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยก
เปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง 
สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ 
กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

      บาย  นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ3มิติ พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทาน
สามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆไดอยางเสมือนจริง จากน้ัน
เดินทางสู ถนนหวังฟู�จ่ิง แหลงชอปปم�งที่ใหญที่สุดในเมืองปกก่ิง มีรานคานอยใหญ
เรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พา
ทานจับจายกัน อยางเพลิดเพลินอยางย่ิง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมดังราคา
ตายตัวตอรองไมได และยังมีรานก๊ิฟชอปราคายอมเยาใหเลือกซื้อ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 

 

 
 



 

 

วันที่ 5 องคเจาแมกวนอิมกูถา -ทาอากาศยานนานาชาติปกก่ิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                                      

นําทานนมัสการ องคเจาแมกวนอิมกูถา เจาแมกวนอิมปางยืนและประดิษฐาน
กลางแจง อยูภายในสวนกูถากงหยวน หรือ สวนวัดเกา อดีตพ้ืนที่ภายในสวนแหงน้ี
เคยเปนวัดเกาสมัยราชวงศหมิง จากหลักฐานที่บันทึกไวราวๆ  เม่ือป ค.ศ. 1545 
หรือเม่ือ 470 กวาปกอน สวนองคพระแมกวนอิมประดิษฐานเม่ือ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552  คาใชจายในการกอสราง รวม 3,000 ลานหยวน บนเน้ือที่ 836 ไร 
ภายในอุทยานมี เจดียแปดเหลี่ยมเกาช้ัน ฐานสรางในปหมิงเจียจิ้ง 1538 กอต้ังข้ึน
ในราชวงศหมิง (เพ่ือบูชาพระวิญญาณของผูเสียชีวิต) ดานหนาของเจดียเรียกวาวัด
สงเสริมดวงชะตาชีวิต 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan 

บาย  แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม 
ที่นอน กระเป�า รองเทา จากน้ันนําทานเดินทางไปทาอากาศยานปกกิ่ง 

17.05  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615 ** 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

21.20  เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

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

17 - 21 May 
2019  15,888 15,888 15,888 6,000 4,500 

24 - 28 May 
2019  16,888 16,888 16,888 6,000 4,500 

31 May - 04 
Jun 2019  16,888 16,888 16,888 6,000 4,500 



 

 

07 - 11 Jun 
2019  16,888 16,888 16,888 6,000 4,500 

14 - 18 Jun 
2019  16,888 16,888 16,888 6,000 4,500 

21 - 25 Jun 
2019  15,888 15,888 15,888 6,000 4,500 

28 Jun - 02 Jul 
2019  15,888 15,888 15,888 6,000 4,500 

 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 



 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาท่ีไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 

  



 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม  

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ปกก่ิง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)   
2.คาโรงแรมที่พัก(พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 

อัตราคาบริการไมรวม                                                                                               

1.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและกลับ
พรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว                                               
5.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

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



 

 

เง่ือนไขในการจอง                                                                                                                             

มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง                                                                                               

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ                                                                                                          
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

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

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 



 

 

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 


