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วนัแรก  กรุงเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง –สนามบนิเทยีนจนิปินไห–่ เมอืงเทยีนจนิ – ชมววิแมน่ํ �าไหเหอ –

ชงิชา้สวรรค ์Tianjin Eye  

 
10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชั �น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์6 สายการ

บนินกสกู๊ต  ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลือเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั �งเช็คอนิ
รบับตัรที�นั�งบนเครื�องบนิ 

13.15 น. บนิลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมอืงเทยีนจินโดยสายการบนินกสกู๊ตเที�ยวบนิที� XW880(ใชร้ะยะเวลาบนิ
โดยประมาณ 4 ช ั�วโมง 30 นาท)ี  

18.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนจนิประเทศจีน เมืองเทยีนจนิ (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 
หลังจากผา่นขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รบักระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง นํา
ท่านเดนิทางสู“่เมอืงเทยีนจนิ”เมอืงใหญ่เป็นอันดับที� 3 ของประเทศจนี ตั �งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้
ของเมืองปักกิ�ง  ท่าน ชมววิแม่นํ �าไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทบัใจ ชงิช้า
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สวรรคT์ianjin Eye (Tianjin Eye)ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงเทยีนจนิ 
ต ั�งอยู่รมิแมน่ํ �าไหเหอ เหนอืสะพานใจกลางเมอืง จุดศูนยก์ลางในการพกัผอ่นหย่อนใจของชาว
นครเทยีนสนิ “เทยีนจนิ อาย”เปิดตัวครั �งแรกในปี 2008 เป็นหนึ�งในสามของชงิชา้สวรรค์ยักษ์แห่ง
ประเทศจีน มีความสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยู่เหนือสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้สวรรคใ์ชวั้สดเุป็นเหล็กสี
ขาวที�ดูโดดเด่นในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรูหราแบบมินิมอล โดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับ
ประดาไฟรอบชงิชา้ที�จะสะทอ้นเป็นสสีนัสว่างกับผนืนํ�าอย่างสวยงาม 

 

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Holiday Inn Express Tianjin ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เมอืงเทยีนจนิ – เมอืงปกักิ�ง –กําแพงเมอืงจีน (ด่านจหียง่กวน)– รา้นปี� เซี�ยะ – สนามกฬีา
แหง่ชาต ิ– รา้นบวัหมิะ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

นําทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปักกิ�ง (Beijing)(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ 2 ชั�วโมง) เดมิชื�อ “เมอืงเป่ยจงิ” เป็นเมอืงหลวงของประเทศจนี เต็มไปด้วยมนต์
เสนห่ข์องศลิปะ วฒันธรรม หรอืแมแ้ตส่ถาปตัยกรรมตา่งๆที�มคีวามสวยงามอลงักาลเมืองนี�ถอืว่า
เป็นศนูย์รวมทางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และเขตชมุทางการคมนาคมทั�วประเทศจีน 
อกีท ั�งยงัเป็นเมอืงหลวงที�มแีหลง่ทอ่งเที�ยวนา่สนใจมากมายและยงัโด่งดงัไปท ั�วโลก บา้งถงึกบั
ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกจากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ กําแพงเมอืงจีน 
(The Great Wall of China) หรือที�ชาวจีนเรยีกว่า “กําแพงหมื�นลี�” 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของ
โลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนานกําแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏใน
ปัจจุบนัสรา้งขึ�นในสมัยราชวงศฉ์นิ ทั �งนี�เพื�อป้องกันการรกุรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู นําท่านเยี�ยมชมตรง
จุดของ “ดา่นจหียง่กวน (Juyongguan” ซึ�งถอืวา่เป็นดา่นที�ข ึ�นชื�อในเรื�องของความงดงามดา้น
ทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภเูขาสูงใหญท่ี�สลบักนัไปมา และอีกหนึ�งไฮไลท์มีป้อมปราการที�มีอายุ
ราวๆประมาณรอ้ยปีที�เปิดใหท้างนักท่องเที�ยวไดแ้วะเที�ยวชม 
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นําท่านแวะ รา้นปี� เซยีะ(Pixiu Shop)สิ�งศกัดิ�สทิธิ�เกี�ยวกับโชคลาภเงนิทองของจีนและที�นี�ท่านจะได ้
ศกึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนีเหมาะสําหรบัท่านที�ทําการ
คา้ขาย หรอืประกอบกจิการต่างๆ นําท่านชอ้ปปิ�งที� ซ ิ�วสุย่เจีย หรอืที�คนไทยรูจ้ัก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3)  
นําท่านถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาแหง่ชาตกิรุงปกักิ�ง (Bird’s Nest National Stadium)หรอืที�รูจั้กใน
นาม “สนามกฬีารงันก”เป็นสนามกฬีาหลกัที�ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ส่วนที�
เรยีก ว่า "สนามรงันก"น ั�น เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหดู้คล้าย "รงันก"โดยใช ้
โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดูคลา้ยรังนกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ที�นั�ง โดยเร ิ�ม
ก่อสรา้งขึ�นเมื�อเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ�นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็น
ผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Herzog &DeMeuronสถาปนิกชาวสวติเซอร์แลนด์ ที�ออกแบบ
รว่มกับ China Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยมี อา้ย เหวย่ เหว่ย ศลิปินร่วมสมัย
ชาวจีนเป็นคนใหคํ้าปรกึษาในการออกแบบ นําท่านแวะชม รา้นบวัหมิะ (Baoshutang Shop)ชมครมี
เป่าซูถ่ัง หรอืที�รูจ้ักกันดใีนชื�อ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัด
ตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตส์ุกี�หมอ้ไฟ (4) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สาม จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม– สวนจงิซาน–น ั�งสามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง– รา้น
ไขม่กุ – ตลาดรสัเซยี–รา้นผลติภณัฑย์างพารา– ถนนหวงัฝจู ิ�ง  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)ตั �งอยู่ใจ

กลางเมืองปักกิ�ง ประเทศจีน เป็นจัตุรสัที�มีขนาดใหญ่อันดับตน้ๆของโลก ดว้ยพื�นที�ทั �งสิ�น 440,000 ตร.
ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในสมัย
ราชวงศห์มงิ (เมื�อปีค.ศ. 1417) เดมิมีชื�อว่าเดมิว่า “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ�งเป็นสมัย
จักรพรรดซิุน่จื�อแห่งราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึ
ปัจจุบัน จตัุรสัเทียนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที�สําคญัของประเทศจีนเพราะเป็นที�ต ั�งของ
สถานที�สําคญัทางราชการอกีท ั�งเคยมเีหตุการณ์สําคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจิีน
เกดิข ึ�นและจารกึไวม้ากมายนําท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรอืสามารถเดนิเยี�ยมชมบรเิวณ
รอบๆ ภายในจัตรุัสเทยีนันเหมนิ 
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จากนั�นนําท่านเยี�ยมชม พระราชวงัต้องห้าม (The Forbidden City)หรืออีกหนึ�งชื�อเรียก
“พระราชวงักูก้ง” (Gugong)ตั �งอยู่ทางทศิเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมา
ตั �งแต่สมัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ ครอบคลุมพื�นที� 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มี
หอ้งทั �งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระที�นั�ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอีกมากมา รวมทั �งยังมีสวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชื�อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที�สูงถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง
ประมาณ 14 ปี ตั �งแต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963 ในอดตีพระราชวงัแห่งนี� เป็นเขตหวงหา้มไมไ่ห้
ประชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั�นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันี�ว่า 
"พระราชวงัต้องห้าม"จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนี�ก ั�นพระองค์จากโลก
ภายนอก โดยมสีนมกํานลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึ�งคนเหล่านี�ตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้ม
ตลอดชีวติเพื�อความสําราญของจักรพรรดใินวังจะมีวเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนม
กํานัล 9,000 นาง ซึ�งมขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มีคําเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะ
มพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้วังแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเห็นอีกเลย 
 

 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่สวนจงิซาน (Jingshan Park)เป็นสวนขนาดใหญ่ตั �งอยู่ทางดา้นทศิเหนือตรงขา้ม

ของพระราชวังตอ้งหา้มซึ�งความพเิศษของสถานที�แห่งนี�อยู่ที� เขาสูงจํานวน 5 ยอด ซึ�งเป็นส ิ�งที�เกดิขึ�น
เองตามธรรมชาต ิถูกสรา้งขึ�นในสมัยของจักรพรรดหิย่งเล่อ แห่งราชวงศห์มิงสําหรบัการสรา้งเขาจิ�ง
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ซานนี�เหตุเพราะเพื�อเป็นหลกัฮวงจุ ้ย ซึ�งภูเขาต ั�งอยู่ทางด้านทศิเหนือของราชวงัต้องห้าม
สว่นตวัพระราชวงัจะต ั�งอยูท่างดา้นทศิใตเ้พราะฉะน ั�นเขาลูกนี�จงึถกูเรยีกชื�อวา่“เขาฮวงจุย้”หรอื
เขาเฟิงสุย่ในภาษาจีนกลาง ทั �งนี�เขาจงิซานยังชว่ยป้องกันกระแสลมเหนือที�มาพรอ้มกับความหนาวเย็นสู่
พระราชวงัอกีดว้ย 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(6)  

จากนั�นนําท่านน ั�งสามล้อชมย่านโบราณหูถง (Hutong)“หูถง”เป็นตรอกซอกซอยโบราณที�ม ี

เอกลกัษณ์เฉพาะของปักกิ�งส่วนใหญส่รา้งในสมยัราชวงศห์ยวนหมงิและชงิโดยสรา้งอยู่ราย
รอบบรเิวณพระราชวงัตอ้งหา้มแรกเร ิ�มนั �นการจัดที�พักอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทางสังคมยิ�ง
อยู่ใกลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมที�สูงขึ�นตามลําดับหูถง้ที�อยู่ในแนวทศิ
ตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นที�พักอาศยัของขนุนางและชนชั �นสงูส่วนหูถง้ที�อ
ยู่ในแนวทศิเหนือจรดทศิใตน้ั �นจะเป็นที�พกัอาศยัของสามัญชน 
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จากนั�นนําท่านแวะชม รา้นไขม่กุ (Pearl Shop) เลือกซื�อครมีไขมุ่กบํารงุผวิ ที�สกัดมาจากไข่มุกนํ�าจืด 
ที�เพาะเลี�ยงในทะเลสาบนําท่านชอ้ปปิ�งที� ตลาดรสัเซยี (Russian Market)ซึ�งเป็นแหลง่รวมสนิค้า
แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมายอาทกิุชชี� พราดา้ ดีแอนดจ์ี หรอือย่าง
รองเทา้กฬีาชื�อดังไนกี� อาดดิาสและแบรนดช์ั �นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกว่ามาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซื�อ
ของเลียนแบบจากที�นี�จากนั�นนําท่านสู่ รา้นผลติภณัฑย์างพารา (Latex Shop)ใหท้่านไดเ้ลือกชม
สนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนดิตา่งๆมากมาย อาทเิช่น หมอนยางพารา เป็นตน้จากนั�น
นาท่านสู่ถนนหวงัฝูจ ิ�ง (Wangfujing Shopping Street)ย่านการคา้ที�เป็นถนนคนเดนิเพยีง
แหง่เดยีวของกรงุปกักิ�งเป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟช ั�นสมยัใหมแ่ผงขายอาหาร
ทานเล่นและภตัตาคารร้านกาแฟบาร์เบียร ์สไตล์ตะวนัตกเป็นแหล่งนัดพบของวัย รุ่นและ
นักท่องเที�ยวตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรงุปักกิ�ง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกักิ�ง (7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�สี� รา้นยาสมนุไพรจนี - พระราชวงัฤดูรอ้น - รา้นหยก –Sky Screen – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8)  

นําทุกท่านเดนิทางสู่ รา้นยาสมนุไพรจีน (Tongrentang)ใหท้่านไดเ้ลือกซื�อผลติภัณฑ์ยาจากทาง
ประเทศจีนมากมาย นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรอื อี�เหอหยวน 
(Yiheyuan)ตั �งอยู่ในเขตไห่เตี�ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ�งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร 
พระราชวงันี�มีพื�นที� 1,813 ไร ่สว่นใหญ่พื�นที�แห่งนี�เป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนั �นไดม้คํีาสั�งใหนํ้าดนิไปถม
เป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา ใหช้ื�อว่า “วา่นโซวซา่น” หรอืภเูขาหมื�นปีพรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลาย
หลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่งเชื�อมตอ่ถงึกันดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ที�มี
ชื�อเรยีกว่า ฉางหลาง ซึ�งถอืเป็นระเบยีงที�มีความยาวมากที�สุดในโลก โดยเป็นระเบยีงที�มีหลังคาคลุม
โดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตําหนักตะวันออกไปยังเรอืหนิอ่อนของพระนางซูสไีทเฮาทางตะวันตก 
เดมินั �นเป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมัยราชวงศห์
มงิและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.
1750 กษตัรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นที�เสด็จแปรพระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวงัหลวงที�
ปักกิ�ง ในฤดูรอ้นมาประทบัที�พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งนี� ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัวา่อุทยานแห่งนี�เป็น
อทุยานหลวงที�งดงามที�สุดของจนี 
 

 
 
นําท่านชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากอันลํ�า
คา่แก่คนที�ท่านรกั  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(9)  
นําท่านเดนิทางสู่ The Place เพื�อชม Sky Screenเป็นการแสดง LED Screen จอยกัษบ์นเพดานมี
ความยาวถงึ 2,296 ฟุต กวา้ง 88 ฟุต สูง 80 ฟตุ ถอืวา่เป็นจอเพดานยกัษช์ิ�นเดยีวที�ใหญท่ี�สุด
ในโลกจากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) ย่านการคา้แหล่งใหญ่
ใจกลางเมืองตั �งอยู่ฝั�งตรงกันขา้มกับป้อมธนูเฉียนเหมนิ มซีุม้ประตไูมห้า้ช่องขนาดใหญ่ เลยีนแบบศลิปะ
สมัยราชวงศช์งิตั�งอยู่อย่างโดดเดน่ ถนนเฉยีนเหมนิเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 
เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรงโบราณชั�น ที�เป็นสถาปตัยกรรมจนีโบราณผสม
ตะวนัตก ซึ�งท ั�งหมดถกูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปแบรนดเ์นมชื�อดงั 
 

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเกี�ยวขึ�นชื�อของปกักิ�ง (10) 

 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ เมอืงปกักิ�ง –หอบชูาฟ้าเทยีนถาน– รา้นชา–เมอืงเทยีนจนิ– ถนนอติาล ี –สนามบนิเทยีนจนิปิน
ไห–่    สนามบนิดอนเมอืง      

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11)  

นําท่านเยี�ยมชมหอบชูาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park)ไดรั้บการลงทะเบยีน
เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ถอืว่าเป็นแหล่งท่องเที�ยวหนึ�งของเมืองปักกิ�งที�โด่งดังที�สุดแห่งหนึ�งใน
จีนสรา้งขึ�นมาตั �งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็นสถานที�ซึ�งจกัรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และ
ราชวงศ์ชงิใช้เป็นที�บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล ขอให้พืชพนัธุ ์
ธญัญาหารอดุมสมบรูณเ์ป็นประจําทกุปีปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมี
พื�นที�กวา่ 1,668.75 ไร ่อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ตํ�ากว่ารอ้ยปี 
นําท่านแวะชมิชา รา้นชา (Tea Shop)ซึ�งเป็นชาขึ�นชื�อของเมอืงจีน มีสรพคณุประโยชนม์ากมายที�ดต่ีอ
สุขภาพมากมาย จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเทยีนจนิ (Tianjin)เมืองใหญ่เป็นอันดับที� 3 ของ
ประเทศจีน ตั �งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองปักกิ�งนําท่านสู่ ถนนอติาลี (Italian Style 
Town)บรรยากาศของถนนสายนี� ทําใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยืนในถนนสายใดสายหนึ�งของยุโรปจรงิๆ ที�นี�
เต็มไปดว้ยกลิ�นอายของยุโรปขนานแทด้ ั�งเดมิ สถาปตัยกรรมการกอ่สรา้ง ซึ�งทกุๆวนัที�ถนนสาย
นี�จะคลาคลํ�าไปดว้ยนกัทอ่งเที�ยวชาวจีนและชาวต่างชาต ิที�แวะเวยีนมาเยี�ยมชมความงามกนั
มากมาย เดิมเคยย่ายนี�เคยเป็นเขตเช่าของประเทศอิตาลี มาก่อน ภายหลังไดถู้กอนุรักษ์และ
ปรบัเปลี�ยนเป็นรา้นคา้ต่างๆแทน ใหอ้สิระท่านไดช้อ้ปปิ�งและทานอาหารกันตามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.10น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนินกสกูต๊เที�ยวบนิที�XW879(ใชร้ะยะเวลาบนิ4

ช ั�วโมง30นาท)ี 

00.10 น. (+1) เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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**************************************** 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั �งก่อนทําการออกตั�ว
เนื�องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาไมร่วม
ต ั�วเครื�องบนิ 

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 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

16 – 20 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

23 – 27 พฤศจกิายน 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 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 

** อตัราค่าบรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 
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 โรงแรมที�พักอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบั

ราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื�อร่วมโปรโมทสนิคา้พื�นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียนชี�แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อข ึ�นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั�งสิ�น และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิข ึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการ
ใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื�นวซี่ากรุ๊ปท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั �งแรก) 

(สําหรับหนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั�น) 

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซี่า

หนา้ด่าน หรอืวซ่ีากรุ๊ป) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครั�ง กรณีที�คณะเต็ม มีควิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการ

จองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมีที�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์่วนที�เหลอืทั�งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั�ง กรณีที�อยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ที�ทําให ้

ทางบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
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เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั�นทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิ

คา่บรกิารต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 

** ทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

**เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั�น จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั�งส ิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนื

เงนิท ั�งหมดใหก้บัท่านทกุกรณี** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือค่าบริการทั �งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�

กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวซี่า แต่หากทาง

นักทอ่งเที�ยวหรือเอเย่นตท์กุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิท

กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 
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5. ในกรณทีี�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมด 

โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�

รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ทา่นควรทราบ 

 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั�นกรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด 

เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. การยื�นขอวซี่าท่องเที�ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้า

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอื

ถอืไม่สามารถใชไ้ด)้มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไม่ตํ�ากวา่ 2 

หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุม่ถงึ 18ปีบรบิรูณ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออก

โดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั �งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง

ของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนา

หนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของบดิา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),

สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายตํุ�ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซี่าที�ไดก้ล่าวมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�นจาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี�ดลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** เอกสารที�ใชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ปสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลาท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั�นเป็น
ผูก้ําหนดจงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหนั ** 
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เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ท ี�ทา่นควรทราบ 

 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธ ิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ

ทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั�งประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วน

นี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั�งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื

เดนิทางเลขที�วซีา่ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ 

และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�ว

เครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั �น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�

เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม

ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อช ิ�น และ

รวมกันทกุชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณี

ที�เกดิเหตุการณ์นี�ข ึ�น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
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