
 

 

รหัสทัวร ZET1903023 
ทัวรจีน เทียนจิน ปกกิ่ง สโนวเวิรล กําแพงเมอืงจีน [เลสโก อาหมวยสกี] 
5 วัน 4 คืน (XW) 
ปกกิ่ง   เทียนจิน   กําแพงเมืองจีน   สโนวเวิรล   สวนจงิซาน 
ชมวิวแมน้ําไหเหอ   ตลาดรัสเซีย   จตุัรัสเทียนอันเหมิน   วัดหยงเหอกง 
ปกกิ่งสโนวเวริลสกรีีสอรท   ถนนโบราณเฉียนเหมิน   หอบูชาฟ�าเทียนถาน 

  



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง  – สนามบินเทียนจินปนไห – เมืองเทียนจิน – 
ชมวิวแมนํ้าไหเหอ –      ชิงชาสวรรค Tianjin Eye   

 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 5 

เคานเตอร 6 สายการบินนกสกู ต  ซึ ่งจะมีเจาหนาที ่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  

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 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู “เมืองเทียนจิน” 
เมืองใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง
ปกกิ่ง  ทาน ชมวิวแมนํ้าไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทับใจ 
ชิงชาสวรรค Tianjin Eye (Tianjin Eye) ชิงชาสวรรคลอยฟ�า แลนดมารค
แหงใหมของเมืองเทียนจิน ตั้งอยูริมแมนํ้าไหเหอ เหนือสะพานใจกลางเมือง 
จุดศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” 
เปดตัวครั้งแรกในป 2008 เปนหน่ึงในสามของชิงชาสวรรคยักษแหงประเทศจีน มี
ความสูงถึง 120 เมตร สรางอยูเหนือสะพาน Yougle Bridge ชิงชาสวรรคใช
วัสดุเปนเหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนในตอนกลางวัน ใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอล 
โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเปนสีสันสวาง
กับผืนน้ําอยางสวยงาม 

 



 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเขาสู ที่พัก... Holiday Inn Express Tianjin ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองเทียนจิน – เมืองปกกิ่ง – กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) – รานปم�เซ๊ียะ 
– สนามกีฬาแหงชาต ิ– รานบัวหิมะ  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทุกทานโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปกก่ิง (Beijing) (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เดิมชื่อ “เมืองเป�ยจิง” เปนเมืองหลวง
ของประเทศจีน เต็มไปดวยมนตเสนหของศิลปะ วัฒนธรรม หรือแมแต
สถาปตยกรรมตางๆที่มีความสวยงามอลังกาล เมืองนี ้ถือวาเปนศูนยรวม
ทางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่ว



 

 

ประเทศจีน อีกทั้งยังเปนเมืองหลวงที่มีแหลงทองเที่ยวนาสนใจมากมายและยัง
โดงดังไปทั่วโลก บางถึงกับไดรับการยอมรับวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลก จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) 
หรือที่ชาวจีนเรียกวา “กําแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง 
สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญที่
ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั ้งนี ้เพื ่อป�องกันการรุกรานจาก
ชาวฮันหรือซังหนู นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ “ดานจีหยงกวน (Juyongguan” 
ซึ่งถือวาเปนดานที่ขึ้นช่ือในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพ
ของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลทมีป�อมปราการที่มีอายุราวๆ
ประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเท่ียวชม 

 

 
 
นําทานแวะ รานปم�เซียะ (Pixiu Shop) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของ
จีน และที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮ



 

 

วงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นํา
ทานชอปปم�งที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  
นําทานถายรูปหนา สนามกีฬาแหงชาติกรุงปกกิ่ง (Bird’s Nest National 
Stadium) หรือที่รู จักในนาม “สนามกีฬารังนก” เปนสนามกีฬาหลักที่ใชใน
การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 สวนที่เรียก วา "สนามรังนก"นั้น 
เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดูคลาย "รังนก" โดยใชโครงเหล็กมา
สอดประสานทับกันไปมา จนดูคลายรังนกขนาดใหญ จุผูชมได 91,000 ที่นั่ง โดย
เริ่มกอสรางขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพรอมเปดใชงานเมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2551 เป นผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง Herzog & 
DeMeuron สถาป นิกชาวสวิ ต เซอร  แลนด   ท ี ่ ออกแบบร  วมกับ  China 
Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อาย เหวย เหวย 
ศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคนใหคําปรึกษาในการออกแบบ นําทานแวะชม รานบัว
หิมะ (Baoshutang Shop) ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รู จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

 คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! 
บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตสุก้ีหมอไฟ (4) 
นําทานเขาสู ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – นัง่สามลอชมยาน

โบราณหูถง – รานไขมุก – ตลาดรัสเซีย – รานผลิตภัณฑยางพารา – ถนน
หวังฝูจิ่ง  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
 น ํ าท  าน เดิ นทางส ู   จัต ุ รั ส เท ียนอัน เห มิน  (Tian an Men or Gate of 

Heavenly Peace) ตั้งอยูใจกลางเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสที่มีขนาด



 

 

ใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, 
ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นใน
สมัยราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาใน
ปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหม
และไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือ
เปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทาง
ราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีน
เกิดขึ ้นและจารึกไวมากมาย นําทานถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือ
สามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

 

 
 

จากนั้นนําทานเยี่ยมชม พระราชวังตองหาม (The Forbidden City) หรืออีก
หน่ึงชื่อเรียก “พระราชวังกูกง” (Gugong) ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตัุรัสเทียนอัน
เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั ้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง 
ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 
หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา รวมทั้งยังมี
สวน ลานกวาง ทางเดินเชื ่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที ่สูงถึง 11 เมตร



 

 

ลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั ้งแต ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 
1963  ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แม
ขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา 
"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้น
พระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคน
เหลานี้ตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ
ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่ง
มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็
จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลว
จะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 
 

 
 
 นําทานเดินทางสู  สวนจิงซาน (Jingshan Park) เปนสวนขนาดใหญตั ้งอยู

ทางดานทิศเหนือตรงขามของพระราชวังตองหาม ซึ่งความพิเศษของสถานท่ีแหงน้ี
อยูท่ี เขาสูงจํานวน 5 ยอด ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกสรางขึ้นในสมัย
ของจักรพรรดิหยงเลอ แหงราชวงศหมิง สําหรับการสรางเขาจิ่งซานนี้เหตุเพราะ



 

 

เพื่อเปนหลักฮวงจุ ย ซึ่งภูเขาตั ้งอยู ทางดานทิศเหนือของราชวังตองหาม 
สวนตัวพระราชวังจะตั้งอยูทางดานทิศใต เพราะฉะนั้นเขาลูกนี้จึงถูกเรียกช่ือ
วา “เขาฮวงจุย” หรือเขาเฟงสุยในภาษาจีนกลาง ทั้งนี้เขาจิงซานยังชวยป�องกัน
กระแสลมเหนือที่มาพรอมกับความหนาวเย็นสูพระราชวังอีกดวย 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

จากนั้นนําทาน นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เปนตรอก
ซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณเฉพาะของปกก่ิง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศ
หยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบบริเวณพระราชวังตองหาม แรกเริ่ม
นั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกลพระราชวัง
ตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนว
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนาง
และชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศเหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของ
สามัญชน 

 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานแวะชม รานไขมุก (Pearl Shop) เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ท่ี
สกัดมาจากไขมุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นําทานชอปปم�งที่ ตลาดรัสเซีย 
(Russian Market) ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบ
แบรนดเนมตางๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาชื่อ
ดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมา
หาซื้อของเลียนแบบจากที่น่ี จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา (Latex 
Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
มากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน  จากนั้นนาทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง 
(Wangfujing Shopping Street) ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหง
เดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนยรวมของรานคาแบรนดเนมและแฟช่ันสมัยใหม 
แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร รานกาแฟ บารเบียรสไตลตะวันตก 
เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง (7) 
นําทานเขาสู ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 



 

 

วันที่สี่ รานยาสมุนไพรจีน – ปกก่ิงสโนวเวิรล – รานหยก – Sky Screen – ถนน
โบราณเฉียนเหมิน  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)  

นําทุกทานเดินทางสู รานยาสมุนไพรจีน (Tongrentang) ใหทานไดเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑยาจากทางประเทศจีนมากมาย นําทานเดินทางสู ปกก่ิงสโนวเวิรลสกรีี
สอรท (Beijing Snow World Ski Resort) สกีรีสอรทปกกิ่งสโนวเวิรลตั้งอยู
ในภูเขาเฟ�งหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ 
ลอมรอบดวยภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลท่ีสุดในปกกิ่งขับรถเพียง 30 นาท ีพื้นท่ี
ทั้งหมดของสนามหิมะคือ 500,000 ตารางเมตร และพื้นที่ถนนที่เต็มไปดวย
หิมะ 100,000 ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูงยาว 500 
เมตรและ 3 สไลดมาตรฐานสากลสําหรับผูเริ่มตนและยาว 380 เมตร และ
สไลดบอรดเดี่ยวยาว 380 เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียน
ขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมนํ้าแข็งขนาด
ใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ นําทุกทาน
อิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปกกิ่งสโนวเวิรลสกีรีสอรทไดตสม
อัธยาศัย ** (ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หาก
ลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทางหัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดย
มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ ทานละ 260 หยวน) ** 

 



 

 

 
ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางน้ัน หากทางปกกิ่งสโนวเวิรลยังมิไดมีการประกาศเปด
ลานสกี อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ หรืออันเนื่องมาจากลานสกีเองก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง นําทานเดนทางสู 
วัดลามะ หรือรูจักกันในอีกชื่อ วัดหยงเห
อกง (Yong He Gong) วัดใหญที่เกาแก
ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื ่อใน
กร ุ งป กกิ ่ ง  เป นโบราณสถานท ี่ รวม
เอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู มอง
โกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู
เพียงแหงเดียวเทานั้นในประเทศจีน มีเนื้อที่กวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มี
ตําหนักตางๆกวา 1,000 หอง แตเดิมวัดน้ีเคยเปนวังที่ประทับขององคชายส่ี ของ
ลํ้าคาในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู
เกอ” ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 
ชั้น กอดวยไมทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปาง
ยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 
18 เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองคมีนํ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถูก
บันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่
ใหญที่สุดในโลก 

 
นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือก
ซื้อเปนของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
นําทานเดินทางสู The Place เพ่ือชม Sky Screen เปนการแสดง LED 
Screen จอยักษบนเพดานมีความยาวถึง 2,296 ฟุต กวาง 88 ฟุต สูง 80 
ฟุต ถือวาเปนจอเพดานยักษช้ินเดียวที่ใหญที่สุดในโลก จากนั้นนําทานเดินทางสู 
ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ยานการคาแหลงใหญใจกลาง
เมืองตั้งอยูฝم�งตรงกันขามกับป�อมธนูเฉียนเหมิน มีซุมประตูไมหาชองขนาดใหญ 
เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศชิงตัง้อยูอยางโดดเดน ถนนเฉียนเหมินเปนถนน



 

 

เสนตรงยาว 845 เมตร กวาง 21 เมตร สองขางทางเต็มไปดวยอาคารรูปทรง
โบราณช้ัน ที่เปนสถาปตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่งทั้งหมดถูก
ดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร และชอปแบรนดเนมช่ือดัง  
 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เกี๊ยวขึ้นชื่อของ
ปกก่ิง (10) 

 นําทานเขาสู ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่หา เมืองปกก่ิง – หอบูชาฟ�าเทียนถาน – รานชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – 
สนามบินเทียนจินปนไห –    สนามบินดอนเมือง      

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11)  

นําทานเยี ่ยมชม หอบูชาฟ�าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven 
Park) ไดรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 ถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวหนึ่งของเมืองปกกิ่งที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน สรางขึ้นมาตั้งแตสมัย
ราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศ



 

 

ชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟ�าตกตามฤดูกาล ขอใหพืช
พันธุ ธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป ปจจุบันกลายเปนเขตของ
สวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไป�กวา 
4,000 ตน แตละตนมีอายุไมตํ่ากวารอยป  
นําทานแวะชิมชา รานชา (Tea Shop) ซึ ่งเปนชาขึ ้นชื ่อของเมืองจีน มีสรพ
คุณประโยชนมากมายท่ีดีตอสุขภาพมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเทียน
จิน (Tianjin) เมืองใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของเมืองปกกิ่ง นําทานสู ถนนอิตาล ี(Italian Style Town) บรรยากาศ
ของถนนสายนี้ ทําใหรูสึกเหมือนไดไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรปจริงๆ 
ที่นี่เต็มไปดวยกลิ่นอายของยุโรปขนานแทดั้งเดิม สถาปตยกรรมการกอสราง 
ซ ึ่งท ุกๆ วันท ี่ถนนสายนี ้จะคลาคลํ่าไปดวยนักท องเท ี่ยวชาวจ ีนและ
ชาวตางชาติ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมความงามกันมากมาย เดิมเคยยายนี้เคย
เปนเขตเชาของประเทศอิตาลี มากอน ภายหลังไดถูกอนุรักษและปรับเปลี่ยนเปน
รานคาตางๆแทน ใหอิสระทานไดชอปปم�งและทานอาหารกันตามอัธยาศัย 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
20.10 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW879 

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

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
04 – 08 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
07 – 11 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 
11 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
14 – 18 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
18 – 22 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
21 – 25 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
25 – 29 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 18,999 21,999 7,999 10,999 
08 – 12 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
11 – 15 มกราคม 2563 13,999 16,999 5,999 9,999 
15 – 19 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
18 – 22 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
12 – 16 กุมภาพนัธ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
15 – 19 กุมภาพนัธ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
19 – 23 กุมภาพนัธ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
22 – 26 กุมภาพันธ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร คนขับรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 

บาท/ทาน/ทริป** 



 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/
ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

7,900 บาท ** 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปหัวหนาทัวร คนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
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 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

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

 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
 
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

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

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

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

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบดิา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ



 

 

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

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



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


