
 

 

รหัสทัวร ZET1903121 
ทัวรจีน ปกกิ่ง กําแพงเมืองจีน เซีย่งไฮ [เลสโก กําแพงหมื่นลี]้ 
6 วัน 4 คืน (TG) 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ   พระราชวังตองหาม   ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

ชมโชวกายกรรมปกกิ่ง   พระราชวังฤดูรอน   กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) 
ชอปปم�งเดอะเพลส   ตลาดรัสเซีย   หาดไวทาน   ถนนนานกิง 

Starbucks Reserve Roastery   ถนนเทียนจื่อฝาง   ยานซินเทียนต้ี 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
21.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 

เคานเตอร D สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน 

23.40 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองปกก่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยแอรเวย 
(Thai Airways) เท่ียวบินที ่TG674 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

 
วันที่สอง เมืองปกก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังตองหาม – ถนนโบราณเฉียน

เหมิน - ชมโชวกายกรรมปกก่ิง 
 
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินปกก่ิง ประเทศเทศจีน เมืองปกกิ่ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 
 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) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก 

“พระราชวังกูกง” (Gugong) ตั้งอยูทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เปน
พระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพื้นที่ 
720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระ
ที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง 
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลา
กอสรางประมาณ 14 ป ต้ังแต ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวัง
แหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการชั้นสูงยังตองขอ
อนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี ้ว า "พระราชวังตองหาม" 
จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก 
โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในนคร
ตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 6,000 คน 
ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอย
ดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 
ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 



 

 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ยานการคาแหลงใหญ

ใจกลางเมืองตั้งอยูฝم�งตรงกันขามกับป�อมธนูเฉียนเหมิน มีซุมประตูไมหาชองขนาด
ใหญ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศชิงตั้งอยูอยางโดดเดน ถนนเฉียนเหมินเปน
ถนนเสนตรงยาว 845 เมตร กวาง 21 เมตร สองขางทางเต็มไปดวยอาคาร
รูปทรงโบราณชั้น ที่เปนสถาปตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่งทั้งหมดถูก
ดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร และชอปแบรนดเนมชื่อดัง  

 



 

 

 
 
หลังจากนั ้นน ําท านชม โชวกายกรรมปกก่ิง (Beijing Acrobats)  เป นการแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุ นของ
รางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชว
ความสามารถหลายๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงสิ่งของ เปนตน แตไฮ
ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด และกายกรรม
ปกกิ่งน้ันยังชื่อเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูเปดปกกิ่ง (3) 
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม รานผลิตภัณฑยางพารา - พระราชวังฤดูรอน - รานหยก - กําแพงเมืองจีน 

(ดานจีหยงกวน) - ชอปปم�งเดอะเพลส 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน จากนั้นนําทาน
เดินทางส ู   พระราชวังฤด ูร อน (Summer Palace)  หร ือ อ ี ้ เหอหยวน 
(Yiheyuan) ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียง



 

 

เหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี ้มีพื ้นที ่ 1,813 ไร สวนใหญพื ้นที ่แหงน้ีเปน
ทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันไดมีคําส่ังใหนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ให
ชื่อวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหมื่นป พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวน
ดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริม
ทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก 
โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนักตะวันออกไป
ยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวน
ดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลว
เสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดู
รอนแหงนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุด
ของจีน  

 

 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (5) 
นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ

ฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน (The 
Great Wall of China) หรือที ่ชาวจีนเรียกวา “กําแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอัน
ยาวนาน กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อ
ป�องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ “ดานจีหยง
กวน (Juyongguan” ซึ่งถือวาเปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดาน
ทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลทมี
ป�อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเท่ียวชม 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้สไตลปกก่ิง 

(6) 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เดอะเพลส (The Place) เปนแหลงชอปปم�งแหงใหมที่

ยิ่งใหญสไตล “The Place” หรือ “ซื่อเมาเทียนเจีย” ตั้งอยูบนถนนตงตาเฉียว
ลูซึ่งเปนศูนยกลางการคาสําหรับการชอปปم�งที่คึกคักแหงใหมที่ย่ิงใหญที่สดุใน
เอเชียเลยก็วาได ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมดัง อาทิเชน ZARA, 
MNG, PROMOD, MEXX เปนตน นอกจากเปนแหลงชอปปم�งแลวสถานที่แหงน้ี
ทานยังจะได ชมเพดานจอ LCD ขนาดใหญ หรือ ทองฟ�ายักษ ที่ไมมีใหเห็นที่



 

 

ใดในโลก เปนจอ LCD ขนาดความกวาง 6,000 ตารางเมตร (เปนจอที่ใหญ
ที่สุดในโลก)   

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่  รานปم�เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปกก่ิง – เมืองเซี่ยง

ไฮ)  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  
นําทานแวะชม รานปم�เซีย๊ะ สิ่งศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่น่ีทานจะได

ศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน 
เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปم�งที ่
ตลาดรัสเซีย (Russian Market in Beijing) แหลงรวมสินคาแบรนดจีน 
และสนิคาเลียนแบบแบรนดเนมตาง ๆมากมาย อาทิ Gucci, Prada, Nike, 
Adidas และแบรนดช้ันนําอื่น ๆ จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหา
ซื้อของเลียนแบบจากที่น่ี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (8) 
จากน้ันทําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกก่ิง เพ่ือเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) โดยสาร

โดย รถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail , G Train) โดยเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงระหวางเมืองปกกิ่ง - เมืองเซี่ยงไฮ อยูที่ 1,318 กิโลเมตร เทียบไดกับ
เชียงใหม - สุราษฏรธานี แตดวยความเร็วที่ 300 กม./ชม. ทําใหใชเวลาเดินทาง
เพียง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยเสนทางนี้เปดใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 2011 (เริ่ม
สรางในป ค.ศ. 2008) โดยเสนทางดังกลาวถือเปนเสนทางที่สรางกําไรใหกับจีน
มากที่สุด  



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 
นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา รานผาไหม - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery 

- ถนนเทียนจื่อฝาง – รานบัวหิมะ - ยานซินเทียนตี ้
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
จากน้ันนําทานชม รานผาไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผา

ไหม เชน ผาหม เสื ้อผา รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน 
(Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด แตเปนยานถนนริม
แมนํ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมนํ้าหวงผูฝم�งตะวันตกซึ่งอยูใน
ยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง 
“เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมือง
เซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาดไว
ทานจึงมีชื่อท่ีรูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
 
และหาดไวทานนี้ยังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปนแหลงชอปปم�ง

สินคาแบรนดเนมและสถานที่ท องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหนึ่ง 
นอกจากน้ีที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง
เซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  นําทานอิสระชอปปم�ง
ที่ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย  

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอม

กับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก 
ซึ ่งไดทําการเปดตัวไปเมื ่อวันที ่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื ้อที ่ใหญโตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด
จํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลือง
ขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่ว
ในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียง
ราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง
ตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลาย
มากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (11) 
จากนั่นนําทานเดินทางสู ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzi Fang) เปนยานศิลปะแหงเมืองเซี่ยงไฮ 

แมจะเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมแตก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบดั้งเดิมไวไดเปน
อยางดี มีรานคาหลากหลายในอาคารอิฐเกาแกเปนเสนหของถนนแหงนี้ เดิน



 

 

ชมรานที่ไมธรรมดา มีขายตั้งแตเครื่องประดับทํามือจนถึงสมุดโนตปกหนัง 
บานเรือนที่เรียงรายอยูขางถนนและอพารตเมนทขางบนรานคา คือบานของ
คนทองถิ่นซึ่งใหความรูสึกถึงความเปนชุมชนอยางชัดเจน รานคาหลายแหง
ที่นี่ตั้งอยูในอาคารพักอาศัยสมัยตนศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันวา “Shikumen” 
ซึ่งมีประตูหินที่โดดเดน ผูอยูอาศัยไดรณรงคเพ่ือปกป�องพื้นที่น้ีจากการคุกคามของ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื ่อการพาณิชย ซึ ่งจะรื ้อถอนอาคารเกาแก และ
ปจจุบันพื้นที่นี้ไดรับการจัดใหเปนชุมชนศิลปน ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และราน
ขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ นําทานแวะชม 
รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากน้ัน
นําทานสู  ยานซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) เปนหนึ่งในยานการคาและแหลง
ทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือ
คูเหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการ
ปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที ่ยวที่ฮิตติด
อันดับของคนเซี ่ยงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัย
ผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตก
หลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
แบบเซี ่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันนี ้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมของเซี่ยงไฮไปแลว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูเสี่ยวหลงเปา (12) 
นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก วัดพระหยกขาว - รานใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (13) 
นําทานเดินทางสู วัดพระหยกขาว (White Jade Buddha Temple) วัดนี้ตั้งอยูในฝم�งผูซี 

ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก ในเขตเมืองเซี่ยงไฮที่ทันสมัยที่สุด  
 



 

 

 
 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเกาแก 2 องค ซึ่งอัญเชิญมาจากพมาโดยพระภิกษุช่ือ 

ฮุยเก็น วัดแหงนี้ถูกทําลายในชวงราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีที่
พระพุทธรูปหยกขาวไมไดถูกทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สรางขึ้น
ใหมในป ค.ศ.1928 และใหช่ือวัดแหงนี้วาวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค 
อันลํ้าคานี้ ไมเพียงแตเปนพระพุทธรูปหายากทางดานวัฒนธรรม หากแตยังเปน
งานชางศิลป�ที่มีคายิ่งนัก 

 



 

 

 
 
จากนั้นพาทานแวะชิมสุดยอดชาที่ รานใบชา (Tea Shop) พบชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ที่มี

รสชาติหอม มีสรรพคุณหลากหลาย เปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก
กัน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (14) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 

17.20 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอรเวย (Thai 
Airways) เท่ียวบินที ่TG615 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

21.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง และไม

มีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

10 – 15 พฤษภาคม 2562 19,999 22,999 5,999 11,999 
06 – 11 พฤษภาคม 2562 21,999 24,999 5,999 11,999 
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 11,999 
11 – 16 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
18 – 23 กรกฎาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
25 – 30 กรกฎาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
26 – 31 กรกฎาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
02 – 07 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
08 – 13 สิงหาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
09 – 14 สิงหาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
15 – 20 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
16 – 21 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
22 – 27 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
23 – 28 สิงหาคม 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
05 – 10 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
12 – 17 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 



 

 

19 – 24 กันยายน 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999 25,999 6,999 12,999 
11 – 16 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
12 – 17 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
18 – 23 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
19 – 24 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
23 – 28 ตุลาคม 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 
24 – 29 ตุลาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
25 – 30 ตลุาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
26 – 31 ตุลาคม 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 
2562 23,999 26,999 7,999 13,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 23,999 26,999 7,999 13,999 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 24,999 27,999 8,999 14,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

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 ** 
 

 โรงแรมที ่พักอาจมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู กับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
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  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร 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 พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน 

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื ่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   



 

 

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที ่ก ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก เลื ่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที ่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที ่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอม

คณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปน
จะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตอง
ออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง 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) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 
 

 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป

ตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ 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 หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) 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 ** 
 
 
 



 

 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปน
ตนมา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน           
5. ทาจิกิสขาน       6. เติรกเมนิสถาน       7. อิหราน                8. อิรัก                        
9. ตุรก ี              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 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทานั้น กรณีที ่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั ๋วเครื ่องบิน คาภาษีนํ ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตวัขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไป
ตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวา



 

 

กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่
เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 

 
 


