
 

 

รหัสทัวร ZET1903022 
ทัวรจีน เทียนจิน ปกกิ่ง กําแพงเมอืงจีน 5 วัน 4 คืน (XW) 
ปกกิง่  เทียนจิน  กําแพงเมืองจีน  พระราชวงัตองหาม  ถายรูปกบัชิงชาสวรรค Tianjin Eye    
จัตุรัสเทียนอันเหมิน  หอบูชาฟ�าเทียนถาน  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  พระราชวังฤดูรอน   
สวนจิงซาน  น่ังสามลอชมยานโบราณหูถง 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเทียนจินปนไห – เมืองเทียนจิน – ชม

วิวแมน้ําไหเหอ –      ชิงชาสวรรค Tianjin Eye   
 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 5 

เคานเตอร 6 สายการบินนกสกูต  ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรบับัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  

13.15 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเทียนจิน โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW880 
(ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที)  

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนจิน ประเทศจีน เมืองเทียนจิน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู “เมืองเทียนจิน” 
เมืองใหญเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศจีน ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง
ปกก่ิง  ทาน ชมวิวแมน้ําไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทับใจ 
ชิงชาสวรรค Tianjin Eye (Tianjin Eye) ชิงชาสวรรคลอยฟ�า แลนดมารคแหง
ใหมของเมืองเทียนจิน ต้ังอยูริมแมน้ําไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง จุด
ศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” เปดตัว
คร้ังแรกในป 2008 เปนหน่ึงในสามของชิงชาสวรรคยกัษแหงประเทศจีน มคีวาม
สูงถึง 120 เมตร สรางอยูเหนือสะพาน Yougle Bridge ชิงชาสวรรคใชวัสดุเปน
เหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนในตอนกลางวัน ใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอล โดยใน
ตอนกลางคืนจะมกีารประดับประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเปนสีสันสวางกับผืน
น้ําอยางสวยงาม 

 



 

 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Tianjin ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองเทียนจิน – เมืองปกกิง่ – กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) – รานปم�เซี๊ยะ – 
สนามกีฬาแหงชาติ – รานบัวหิมะ  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทุกทานโดยสารรถบสัปรับอากาศไปยงั เมืองปกกิ่ง (Beijing) (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง) เดิมช่ือ “เมืองเป�ยจิง” เปนเมืองหลวงของ
ประเทศจีน เต็มไปดวยมนตเสนหของศิลปะ วฒันธรรม หรือแมแตสถาปตยกรรม
ตางๆท่ีมีความสวยงามอลังกาล เมืองน้ีถือวาเปนศูนยรวมทางการเมือง วฒันธรรม 
วิทยาศาสตร การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน อีกท้ังยังเปน
เมืองหลวงที่มีแหลงทองเท่ียวนาสนใจมากมายและยังโดงดังไปทั่วโลก บางถึงกับ
ไดรับการยอมรับวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก จากน้ันนําทานเดินทางสู 
กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) หรือที่ชาวจีนเรียกวา “กําแพง
หม่ืนล้ี” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวติัศาตรของ
ประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัย



 

 

ราชวงศฉิน ทั้งน้ีเพื่อป�องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู นําทานเย่ียมชมตรง
จุดของ “ดานจีหยงกวน (Juyongguan” ซ่ึงถือวาเปนดานท่ีขึ้นช่ือในเรื่องของ
ความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญท่ีสลับกันไปมา และอีก
หน่ึงไฮไลทมีป�อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวได
แวะเท่ียวชม 

 

 
 
นําทานแวะ รานปم�เซียะ (Pixiu Shop) ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของ
จีน และท่ีน่ีทานจะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารม ีศาสตรการแกไขฮ
วงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นํา
ทานชอปปم�งที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
นําทานถายรูปหนา สนามกีฬาแหงชาติกรุงปกกิ่ง (Bird’s Nest National 
Stadium) หรือที่รูจักในนาม “สนามกีฬารังนก” เปนสนามกีฬาหลักที่ใชในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 สวนที่เรยีก วา "สนามรังนก"น้ัน เพราะ
ลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดูคลาย "รังนก" โดยใชโครงเหล็กมาสอด
ประสานทับกันไปมา จนดูคลายรังนกขนาดใหญ จุผูชมได 91,000 ที่น่ัง โดยเริม่
กอสรางข้ึนเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพรอมเปดใชงานเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง Herzog & 
DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนด ทีอ่อกแบบรวมกับ China 
Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอาย เหวย เหวย 
ศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคนใหคําปรึกษาในการออกแบบ นําทานแวะชม รานบัว
หิมะ (Baoshutang Shop) ชมครีมเป�าซูถงั หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหมิะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 



 

 

 ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตสุกี้หมอไฟ (4) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – น่ังสามลอชมยาน
โบราณหูถง – รานไขมกุ – ตลาดรัสเซีย – รานผลิตภัณฑยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly 

Peace) ต้ังอยูใจกลางเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ 
ของโลก ดวยพ้ืนที่ท้ังสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 
สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมงิ 
(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซ่ึง
เปนสมัยจักรพรรดิซุนจือ้แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนช่ือ
มาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถงึปจจบุัน จตุัรสัเทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่
สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมี
เหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย 
นําทานถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ 
ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเย่ียมชม พระราชวังตองหาม (The Forbidden City) หรืออีก
หน่ึงช่ือเรียก “พระราชวังกูกง” (Gugong) ต้ังอยูทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอัน
เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาต้ังแตสมยักลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง 
ครอบคลมุพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 
หอง และมีพระท่ีน่ัง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา รวมทั้งยงัมี
สวน ลานกวาง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มคูีและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตร
ลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตัง้แต ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 
1963  ในอดีตพระราชวังแหงน้ี เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แม
ขาราชการช้ันสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพเิศษ จึงเรียกพระราชวงัน้ีวา 
"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวงัแหงน้ีกั้นพระองค
จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซ่ึงคนเหลาน้ีตองอาศัย
อยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 
6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล 9,000 นาง ซ่ึงมขัีนที 
70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระ
กระยาหารถงึ 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซ่ึงเขาวังแลวจะไมมี
ผูใดพบเห็นอีกเลย 
 

 
 
 นําทานเดินทางสู สวนจิงซาน (Jingshan Park) เปนสวนขนาดใหญต้ังอยู

ทางดานทิศเหนือตรงขามของพระราชวังตองหาม ซ่ึงความพิเศษของสถานที่แหงน้ี
อยูท่ี เขาสูงจํานวน 5 ยอด ซึ่งเปนส่ิงที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ถกูสรางข้ึนในสมัย
ของจักรพรรดิหยงเลอ แหงราชวงศหมิง สําหรับการสรางเขาจิ่งซานน้ีเหตุเพราะ
เพื่อเปนหลักฮวงจุย ซึ่งภูเขาต้ังอยูทางดานทิศเหนือของราชวังตองหาม สวนตัว



 

 

พระราชวังจะต้ังอยูทางดานทิศใต เพราะฉะน้ันเขาลูกน้ีจึงถูกเรียกชือ่วา “เขาฮวง
จุย” หรือเขาเฟงสุยในภาษาจีนกลาง ทั้งน้ีเขาจิงซานยังชวยป�องกันกระแสลมเหนือ
ที่มาพรอมกับความหนาวเย็นสูพระราชวังอีกดวย 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

จากน้ันนําทาน น่ังสามลอชมยานโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เปนตรอกซอก
ซอยโบราณที่มีเอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน 
หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบบริเวณพระราชวังตองหาม แรกเร่ิมน้ันการจัดท่ี
พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกลพระราชวงัตองหามมาก
เทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก
จรดทิศตะวันตกของพระราชวงัตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนช้ันสูง 
สวนหูถงท่ีอยูในแนวทิศเหนือจรดทิศใตน้ันจะเปนท่ีพักอาศัยของสามัญชน 

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานแวะชม รานไขมุก (Pearl Shop) เลือกซ้ือครีมไขมกุบํารุงผิว ท่ี
สกัดมาจากไขมกุน้ําจืด ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบ นําทานชอปปم�งที ่ตลาดรัสเซีย 
(Russian Market) ซ่ึงเปนแหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบ
รนดเนมตางๆมากมาย อาทิกุชช่ี พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาช่ือดังไน
กี้ อาดิดาสและแบรนดช้ันนําอ่ืนๆ จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซ้ือ
ของเลียนแบบจากที่น่ี จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา (Latex Shop) 
ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆมากมาย 
อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน จากน้ันนาทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง (Wangfujing 
Shopping Street) ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกกิง่ 
เปนศูนยรวมของรานคาแบรนดเนมและแฟช่ันสมัยใหม แผงขายอาหารทานเลน
และภัตตาคาร รานกาแฟ บารเบียรสไตลตะวันตก เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและ
นักทองเที่ยวตางชาติมกันิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันที่ส่ี รานยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูรอน - รานหยก – Sky Screen – ถนน
โบราณเฉียนเหมิน  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)  

นําทุกทานเดินทางสู รานยาสมุนไพรจีน (Tongrentang) ใหทานไดเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑยาจากทางประเทศจีนมากมาย นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน 
(Summer Palace) หรือ อ้ีเหอหยวน (Yiheyuan) ต้ังอยูในเขตไหเต้ียน หาง
จากตัวเมืองปกกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังน้ีมีพ้ืนที่ 
1,813 ไร สวนใหญพ้ืนที่แหงน้ีเปนทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันไดมีคําส่ังใหนําดินไป
ถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ใหช่ือวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหม่ืนป พรอม
ตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหง
เชื่อมตอถึงกนัดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซ่ึงถือ
เปนระเบียงที่มีความยาวมากท่ีสุดในโลก โดยเปนระเบียงท่ีมีหลังคาคลุมโดยตลอด
ทอดยาวจากหมูพระตําหนักตะวันออกไปยังเรอืหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทาง
ตะวันตก เดิมน้ันเปนวงัหลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.
1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย
พระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตรยิราชวงศชิง
ทรงใชเปนท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิง่ ในฤดู
รอนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูรอนแหงน้ี ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเปน
อุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  
 

 



 

 

นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือก
ซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
นําทานเดินทางสู The Place เพื่อชม Sky Screen เปนการแสดง LED 
Screen จอยักษบนเพดานมีความยาวถึง 2,296 ฟุต กวาง 88 ฟตุ สูง 80 ฟุต 
ถือวาเปนจอเพดานยักษช้ินเดียวท่ีใหญท่ีสุดในโลก จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนน
โบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ยานการคาแหลงใหญใจกลางเมือง
ต้ังอยูฝم�งตรงกันขามกับป�อมธนูเฉียนเหมิน มีซุมประตูไมหาชองขนาดใหญ 
เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศชิงตัง้อยูอยางโดดเดน ถนนเฉียนเหมินเปนถนน
เสนตรงยาว 845 เมตร กวาง 21 เมตร สองขางทางเต็มไปดวยอาคารรูปทรง
โบราณชั้น ท่ีเปนสถาปตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซ่ึงท้ังหมดถกูดัดแปลงให
เปนรานคา รานอาหาร และชอปแบรนดเนมช่ือดัง  
 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เกี๊ยวข้ึนช่ือของปกกิง่ 
(10) 

 นําทานเขาสูท่ีพัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่หา เมืองปกกิง่ – หอบชูาฟ�าเทียนถาน – รานชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – 
สนามบินเทียนจินปนไห –    สนามบินดอนเมือง      

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11)  



 

 

นําทานเยี่ยมชม หอบูชาฟ�าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) 
ไดรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวหน่ึง
ของเมืองปกกิ่งที่โดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.
1420 เปนสถานที่ซ่ึงจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง
เทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟ�าตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ
เปนประจําทุกป ปจจุบนักลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่
กวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไป�กวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวา
รอยป  
นําทานแวะชิมชา รานชา (Tea Shop) ซึง่เปนชาข้ึนชื่อของเมืองจีน มีสรพ
คุณประโยชนมากมายที่ดีตอสุขภาพมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเทียน
จิน (Tianjin) เมืองใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ต้ังอยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของเมืองปกกิ่ง นําทานสู ถนนอิตาลี (Italian Style Town) บรรยากาศ
ของถนนสายน้ี ทําใหรูสึกเหมือนไดไปยืนในถนนสายใดสายหน่ึงของยุโรปจริงๆ 
ที่น่ีเต็มไปดวยกล่ินอายของยุโรปขนานแทด้ังเดิม สถาปตยกรรมการกอสราง ซ่ึง
ทุกๆ วันที่ถนนสายน้ีจะคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวชาวจีนและชาวตางชาติ ที่แวะ
เวียนมาเย่ียมชมความงามกันมากมาย เดิมเคยยายน้ีเคยเปนเขตเชาของประเทศ
อิตาลี มากอน ภายหลังไดถกูอนุรักษและปรับเปล่ียนเปนรานคาตางๆแทน ให
อิสระทานไดชอปปم�งและทานอาหารกันตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.10 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW879 (ใช

ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
00.10 น. (+1) เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานทีใ่ชบริการ *** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

26 – 30 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
13 – 17 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 16,999 5,999 9,999 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
07 – 11 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
11 – 15 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
14 – 18 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
18 – 22 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
21 – 25 มีนาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร คนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 



 

 

โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล 
ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จง
ลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปหัวหนาทัวร คนขับรถ และมคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  



 

 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย
ชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนื
เงินคาบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ี
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
 
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
 



 

 

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

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มอีายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 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. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทาง 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 ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ 
 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพ่ือการ



 

 

ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชาํระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


