
  

     

 

 

 



  

     

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ําไหเหอ –      
ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye   

18.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนก
สกู๊ต  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่ง
บนเครื่องบิน  

13.15 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเทียนจิน โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW880 (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 
4 ชั่วโมง 30 นาที)  

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนจิน ประเทศจีน เมืองเทียนจิน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นําท่าน
เดินทางสู่ “เมืองเทียนจิน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง
ปักกิ่ง  ท่าน ชมวิวแม่น้ําไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทับใจ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye 
(Tianjin Eye) ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเทียนจิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ําไหเหอ เหนือ
สะพานใจกลางเมือง จุดศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจของชาวนครเทียนสิน “เทียนจิน อาย” เปิดตัว
ครั้งแรกในปี 2008 เป็นหนึ่งในสามของชิงช้าสวรรค์ยักษ์แห่งประเทศจีน มีความสูงถึง 120 เมต ร สร้างอยู่
เหนือสะพาน Yougle Bridge ชิงช้าสวรรค์ใช้วัสดุเป็นเหล็กสีขาวที่ดูโดดเด่นในตอนกลางวัน ให้ความรู้สึก
หรูหราแบบมินิมอล โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟรอบชิงช้าที่จะสะท้อนเป็นสีสันสว่างกับผืน
น้ําอย่างสวยงาม 

 

 



  

     

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Tianjin ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กําแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้าน
บัวหิมะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
นําทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปักกิ่ง (Beijing) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 
ชั่วโมง) เดิมชื่อ “เมืองเป่ยจิง” เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของศิลปะ วัฒนธรรม 
หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความสวยงามอลังกาล เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมทางการเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายและยังโด่งดังไปทั่วโลก บ้างถึงกับได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า 
“กําแพงหม่ืนลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอัน
ยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการรุกรานจาก
ชาวฮันหรือซังหนู นําท่านเยี่ยมชมตรงจุดของ “ด่านจีหย่งกวน (Juyongguan” ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มีป้อม
ปราการที่มีอายุราวๆประมาณร้อยปีที่เปิดให้ทางนักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชม 

 

 



  

     

 

นําท่านแวะ ร้านปี่เซียะ (Pixiu Shop) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะสําหรับท่านที่ทําการ
ค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ นําท่านช้อปปิ้งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือท่ีคนไทยรู้จัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
นําท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง (Bird’s Nest National Stadium) หรือที่รู้จักในนาม 
“สนามกีฬารังนก” เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ส่วนที่เรียก ว่า 
"สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดูคล้าย "รังนก"  โดยใช้โครงเหล็กมาสอด
ประสานทับกันไปมา จนดูคล้ายรังนกขนาดใหญ่ จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพร้อมเปิดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง 
Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่ออกแบบร่วมกับ China Architecture Design 
Institute และบริษัท Arup โดยมี อ้าย เหว่ย เหว่ย ศิลปินร่วมสมัยชาวจีนเป็นคนให้คําปรึกษาในการออกแบบ 
นําท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ (Baoshutang Shop) ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน 

 ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟ (4) 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – 
ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
 นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพ้ืนที่ทั้งสิ้น 440 ,000 ตร.ม. (กว้าง 
500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 
(เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่ง
ราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเห
มินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมี
เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย นําท่านถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

 



  

     

 

 
 

จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้
กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์ห
มิงจนถึงราชวงศ์ชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมี
พระท่ีนั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด 
มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 
1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขอ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ใน
พระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้อง
อาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพ่ือความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคําเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา
เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบ
เห็นอีกเลย 
 



  

     

 

 
 
 นําท่านเดินทางสู่ สวนจิงซาน (Jingshan Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือตรงข้ามของ

พระราชวังต้องห้าม ซึ่งความพิเศษของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ เขาสูงจํานวน 5 ยอด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง สําหรับการสร้างเขาจิ่งซานนี้เหตุเพราะ
เพื่อเป็นหลักฮวงจุ้ย ซึ่งภูเขาตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของราชวังต้องห้าม ส่วนตัวพระราชวังจะตั้งอยู่
ทางด้านทิศใต้ เพราะฉะนั้นเขาลูกนี้จึงถูกเรียกชื่อว่า “เขาฮวงจุ้ย” หรือเขาเฟิงสุ่ยในภาษาจีนกลาง ทั้งนี้เขา
จิงซานยังช่วยป้องกันกระแสลมเหนือท่ีมาพร้อมกับความหนาวเย็นสู่พระราชวังอีกด้วย 

 

 



  

     

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
จากนั้นนําท่าน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง (Hutong)  “หูถง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของปักกิ่ง ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวัง
ต้องห้าม แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถ้งจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยู่ใกล้พระราชวังต้องห้ามมาก
เท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถ้งที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของ
พระราชวังต้องห้ามจะเป็นที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถ้งที่อยู่ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้นั้นจะ
เป็นที่พักอาศัยของสามัญชน 

 

 
 
จากนั้นนําท่านแวะชม ร้านไข่มุก (Pearl Shop) เลือกซื้อครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ําจืด ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นําท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย (Russian Market) ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดัง
ไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ชั้นนําอ่ืนๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ 
จากนั้นนําท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา (Latex Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
เพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา เป็นต้น  จากนั้นนาท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง 
(Wangfujing Shopping Street) ย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์



  

     

 

รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารทานเล่นและภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์
เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง (7) 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉยีนเหมิน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)  
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรจีน (Tongrentang) ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากทางประเทศจีน
มากมาย นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน (Summer Palace) หรือ อ้ีเหอหยวน (Yiheyuan) ตั้งอยู่ใน
เขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมืองปักก่ิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพ้ืนที่ 1,813 ไร่ ส่วน
ใหญ่พ้ืนที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นได้มีคําสั่งให้นําดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา ให้ชื่อว่า 
“ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหม่ืนปี พร้อมตําหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง ลานกว้าง
หลายแห่งเชื่อมต่อถึงกันด้วยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกว่า ฉางหลาง ซึ่งถือเป็นระเบียงที่มีความ
ยาวมากที่สุดในโลก โดยเป็นระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตําหนักตะวันออกไปยังเรือ
หินอ่อนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี 
ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้
เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อน
จากพระราชวังหลวงท่ีปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยาน
แห่งนี้เป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  
 

 



  

     

 

นําท่านชม ร้านหยก (Jade Shop) ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ําค่าแก่
คนที่ท่านรัก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
นําท่านเดินทางสู่ The Place เพ่ือชม Sky Screen เป็นการแสดง LED Screen จอยักษ์บนเพดานมีความ
ยาวถึง 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต ถือว่าเป็นจอเพดานยักษ์ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) ย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมืองตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงกันข้ามกับป้อมธนูเฉียนเหมิน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ เลียนแบบศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงตั้งอยู่อย่าง
โดดเด่น ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคาร
รูปทรงโบราณชั้น ที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่งท้ังหมดถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า 
ร้านอาหาร และช้อปแบรนด์เนมชื่อดัง  
 

 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวขึ้นชื่อของปักกิ่ง (10) 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก... Holiday Inn Express Beijing ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



  

     

 

วันที่ห้า เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ –    
สนามบินดอนเมือง      

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)  

นําท่านเยี่ยมชม หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ได้รับการลงทะเบียนเป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่
บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุก
ปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่กว่า 1 ,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 
4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ํากว่าร้อยปี  

 

 
 
นําท่านแวะชิมชา ร้านชา (Tea Shop) ซึ่งเป็นชาขึ้นชื่อของเมืองจีน มีสรพคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อ
สุขภาพมากมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนจิน (Tianjin) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปักก่ิง นําท่านสู่ ถนนอิตาลี (Italian Style Town) บรรยากาศของถนนสายนี้ ทํา
ให้รู้สึกเหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรปจริงๆ ที่นี่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุโรปขนานแท้
ดั้งเดิม สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ซึ่งทุกๆ วันที่ถนนสายนี้จะคลาคล่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและ
ชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมความงามกันมากมาย เดิมเคยย่ายนี้เคยเป็นเขตเช่าของประเทศอิตาลี 



  

     

 

มาก่อน ภายหลังได้ถูกอนุรักษ์และปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าต่างๆแทน ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งและทานอาหารกัน
ตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW879 (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 

30 นาที) 

00.10 น. (+1) เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน 

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 พฤศจิกายน 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 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

 



  

     

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน
การใช้บริการ)   
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท (โดยชําระพร้อมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี

ซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการ

จองเข้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้

ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยว

สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 



  

     

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน

เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท

กําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 



  

     

 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น 

ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  

สําหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     

 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

3 เดือน  

 



  

     

 

2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่

ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้
กําหนด จึงอาจทําให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 

และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ



  

     

 

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่ วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน 

และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ว ย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่

กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 



  

     

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่าน

ไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


