
 

 

รหัสทัวร ZET1901899 
ทัวรจีน ปกกิ่ง กําแพงเมืองจีน (เลสโก เจาพอปกก่ิง) 5 วัน 3 คืน [TG] 
ปกก่ิง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังตองหาม  หอบูชาฟ�าเทียนถาน  โชวกายกรรมปกก่ิง   
วัดลามะ  หูถง  ทะเลสาบโฮวไห  กําแพงเมืองจีน  สวนผลไม   หวังฝูจ่ิง  พระราชวังฤดูรอน 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
21.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 

เคานเตอร D สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเคร่ืองบิน 

23.40 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองปกก่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยแอรเวย (Thai 
Airways) เที่ยวบินท่ี TG674 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

 
วันที่สอง เมืองปกก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังตองหาม - รานนวดเทาสมุนไพร

จีน - หอบูชาฟ�าเทียนถาน - ชมโชวกายกรรมปกก่ิง 
 
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิง ประเทศเทศจีน เมืองปกก่ิง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (1) 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly 

Peace) ต้ังอยูใจกลางเมืองปกก่ิง ประเทศจีน เปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ 
ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 
สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง 
(เม่ือปค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซ่ึง
เปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนช่ือ
มาเปน “เทยีนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่
สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมี
เหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดข้ึนและจารึกไวมากมาย 
นําทานถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเย่ียมชมบริเวณรอบๆ 
ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเย่ียมชม พระราชวังตองหาม (The Forbidden City) หรืออีก
หน่ึงช่ือเรียก “พระราชวังกูกง” (Gugong) ต้ังอยูทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอัน
เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาต้ังแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองท้ังหมด 9,999 
หอง และมีพระท่ีน่ัง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา รวมทั้งยังมี
สวน ลานกวาง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตร
ลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ต้ังแต ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 
1963  ในอดีตพระราชวังแหงน้ี เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แม
ขาราชการช้ันสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีวา 
"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงน้ีก้ันพระองค
จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซ่ึงคนเหลาน้ีตองอาศัย
อยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพ่ือความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 
6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขันที 
70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระ
กระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซ่ึงเขาวังแลวจะไมมี
ผูใดพบเห็นอีกเลย 
 



 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (2)  
นําทานแวะ รานนวดเทาสมุนไพรจีน (Foot Massage Shop) ชมการสาธิต 
การนวดเทา ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ นําทานเย่ียมชม หอบูชาฟ�าเทียนถาน (Tian 
Tan Temple of Heaven Park) ไดรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 
1998 ถือวาเปนแหลงทองเท่ียวหน่ึงของเมืองปกก่ิงท่ีโดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน 
สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานท่ีซ่ึงจักรพรรดิแหง
ราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟ�าตกตาม
ฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป ปจจุบันกลายเปน
เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตน
ไป�กวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป 

 



 

 

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (3) 

หลังจากน้ันนําทานชม โชวกายกรรมปกก่ิง (Beijing Acrobats) เปนการแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มี
การแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถ
หลายๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงส่ิงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับ
มอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพ้ืนที่จํากัด และกายกรรมปกก่ิงน้ันยังช่ือเปนโชว
กายกรรมท่ีมีช่ือกองโลกมาก 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม วัดลามะ - รานผลิตภัณฑยางพารา -  รานไขมุก – น่ังสามลอชมยานโบราณหูถง 

- ทะเลสาบโฮวไห 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานเดนทางสู วัดลามะ หรือรูจักกันในอีกช่ือ วัดหยงเหอกง (Yong He 

Gong) วัดใหญที่เกาแกของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือช่ือในกรุงปกก่ิง เปน
โบราณสถานท่ีรวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติ
สําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทาน้ันใน
ประเทศจีน มีเน้ือท่ีกวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 1,000 
หอง แตเดิมวัดน้ีเคยเปนวังที่ประทับขององคชายส่ี ของล้ําคาในวัดลามะคือ 
“พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝูเกอ” ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญ
ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 ช้ัน กอดวยไมทั้งหมด ในวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม 
สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือพ้ืนดิน 



 

 

พระพุทธรูปท้ังองคมีน้ําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปน
พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวท่ีใหญที่สุดในโลก 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุก้ีสไตลปกก่ิง 
(5) 

จากน้ันนําทานแวะชม รานไขมุก เลือกซ้ือครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ํา
จืด ท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 
จากน้ันนําทาน น่ังสามลอชมยานโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เปนตรอกซอก
ซอยโบราณท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของปกก่ิง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน 
หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบบริเวณพระราชวังตองหาม แรกเร่ิมน้ันการจัดที่
พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ย่ิงอยูใกลพระราชวังตองหามมาก
เทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงข้ึนตามลําดับ หูถงท่ีอยูในแนวทิศตะวันออก
จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนช้ันสูง 
สวนหูถงที่อยูในแนวทิศเหนือจรดทิศใตน้ันจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู ทะเลสาบโฮวไห (Houhai) เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ต้ังอยูใจ
กลางกรุงปกก่ิง อยูในยานทองเท่ียวปกก่ิง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปน
จํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะ
รานกาแฟสตารบัค ท่ีออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหน่ึงท่ีเที่ยวยอด
นิยมของชาวปกก่ิง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เปดปกก่ิง (6) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่ส่ี รานหยก - กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) - สวนผลไม - รานบัวหิมะ - ถนน

หวังฝูจ่ิง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือก
ซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนท่ีทานรัก จากน้ันนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจนี 
(The Great Wall of China) หรือที่ชาวจีนเรียกวา “กําแพงหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน 



 

 

กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปจจุบันสรางข้ึนในสมัยราชวงศฉิน ท้ังน้ีเพ่ือป�องกัน
การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ “ดานจีหยงกวน 
(Juyongguan” ซ่ึงถือวาเปนดานที่ข้ึนช่ือในเร่ืองของความงดงามดานทิวทัศน 
เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญท่ีสลับกันไปมา และอีกหน่ึงไฮไลทมีป�อมปราการที่
มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (8) 

นําทานเดินทางสู สวนผลไม (Fruit Garden) ใหทานไดชิมผลไมสดๆจากสวน
ของชาวบานทองถ่ิน โดยในแตละเดือนจะมีผลไมใหทานไดชิมแตกตางกันไป 
สามารถแบงไดตามชวงฤดูกาลดังน้ี  

 มีนาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอเบอรรี   ทานไดทานละ 4-5 
ผล 

 พฤษภาคม - มิถุนายน  สวนเชอรร่ี   ทานไดทานละ 10 ผล และ  
 กรกฎาคม - กันยายน  สวนลูกทอ   ทานไดทานละ 2 ผล เดือน  
 ตุลาคม - พฤศจิกายน  สวนแอปเปم�ล   ทานไดทานละ 2 ผล 

** (หากในชวงท่ีทานเดินทางสภาพอากาศเปล่ียนแปลง สวนผลไมไมสามารถเขา
ชมได ขอสงวนสิทธ์ิในการไมจัดโปรแกรมทดแทน และไมสามารถคืนคาใชจายให
ทานในทุกกรณี) ** 
นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน จากน้ันนาทานสู ถนนหวังฝูจ่ิง (Wangfujing Shopping Street) 



 

 

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกกิ่ง เปนศูนยรวมของรานคา
แบรนดเนมและแฟช่ันสมัยใหม แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร รานกาแฟ 
บารเบียรสไตลตะวันตก เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเท่ียวตางชาติมัก
นิยมมาเยือนของกรุงปกก่ิง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (9) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา พระราชวังฤดูรอน – รานปم�เซ๊ียะ – สนามบินปกก่ิง  – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน (Summer Palace) หรือ อ้ีเหอหยวน 
(Yiheyuan) ต้ังอยูในเขตไหเต้ียน หางจากตัวเมืองปกก่ิงไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังน้ีมีพ้ืนที่ 1,813 ไร สวนใหญพ้ืนที่แหงน้ีเปน
ทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันไดมีคําส่ังใหนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา 
ใหช่ือวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหมื่นป พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวน
ดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหงเช่ือมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริม
ทะเลสาบ ท่ีมีช่ือเรียกวา ฉางหลาง ซ่ึงถือเปนระเบียงท่ีมีความยาวมากที่สุดในโลก 
โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนักตะวันออกไป
ยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมน้ันเปนวังหลวงและสวน
ดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิง
และชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป 
แลวเสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกก่ิง ในฤดูรอนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูรอน
แหงน้ี ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเปนอุทยานหลวงที่งดงามท่ีสุดของจีน  
 



 

 

 
 
นําทานแวะ รานปم�เซียะ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเก่ียวกับโชคลาภเงินทองของจีน และท่ีน่ีทาน
จะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน 
เหมาะสําหรับทานท่ีทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปم�งท่ี 
ซ่ิวสุยเจีย หรือท่ีคนไทยรูจัก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (11) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน - 
17.05 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways) 

เท่ียวบินที่ TG615 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

21.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง และไมมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,999 8,999 
17 – 21 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
23 – 27 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
06 – 10 มิถุนายน 2562 17,999 20,999 4,999 8,999 
07 – 11 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
13 – 17 มิถุนายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
14 – 18 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
20 – 24 มิถุนายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
21 – 25 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 4,999 8,999 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,999 8,999 
06 – 10 กรกฎาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
12 – 16 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
26 – 30 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
01 – 05 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
02 – 06 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
08 – 12 สิงหาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 



 

 

09 – 13 สิงหาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
16 – 20 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
22 – 26 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
23 – 27 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
05 – 09 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
12 – 16 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
19 – 23 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 
11 – 15 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 
12 – 16 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 
17 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
18 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
19 – 23 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 
24 – 28 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
25 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
26 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

 



 

 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)   
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  



 

 

2. การย่ืนขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 



 

 

และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2014 เปนตน
มา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. 
ทาจิกิสขาน               6. เติรกเมนิสถาน  

7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                   
11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย                      18. ซูดาน  



 

 

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 
 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด



 

 

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


