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NT288
ทวัรจ์นี เทยีนสนิ ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรปั์กกงิ จนี , 5 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  , FUTEL BEIJING BEIQIJIA

ชม 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก กําแพงเมอืงจนี
เทยีวชมพระราชวงัตอ้งหา้ม พระราชวงัฤดูรอ้น หอบูชาฟ้าเทยีนถาน

นงัรถไฟความเร็วสงู และชมโชวก์ายกรรม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) - นครเทยีนสนิ(เทยีนจนิปินไห)่

12.30 น.
คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืงกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 4 สายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ
พรอ้มอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเชค็อนิ
และหวัหนา้ทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสัตว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมโีทษปรับและจับ ทงันีขนึอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง



15.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่นครเทยีนจนิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ AIR ASIA
Xเทยีวบนิท ีXJ 808 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ) ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชวัโมง
21.40 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่ประเทศเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ
1 ชวัโมง) หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS TIANJINHOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
นครเทยีนสนิ - นงัรถไฟความเร็วสงู สูเ่มอืงปกักงิ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงั ตอ้งหา้ม -
รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - โชวก์ายกรรมปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่น นงัรถไฟความเร็วสงู สูก่รงุปกักงิ มรีะยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็ว 330 -
350กโิลเมตร/ชวัโมง จงึใชเ้วลาวงิแคเ่พยีง 33 นาทเีทา่นัน

จากนันนําทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ตังอยูใ่จกลางกรงุปักกงิ ประเทศจนี เป็นจัตรุัสขนาดใหญอ่ันดับตน้ๆของโลก
ดว้ยพนืททีงัสนิ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน
จัตรุัสแหง่นีถกูสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ (เมอืปีค.ศ. 1417) เดมิมชีอืวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ.
1651 ซงึเป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จอืแหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ”
มาถงึปัจจบุนั จัตรุัสเทยีนอันเหมนิถอืเป็นสัญลักษณ์ทสีําคัญของประเทศจนี
เพราะเป็นทตีังของสถานทสีําคัญทางราชการอกีทงัเคยมเีหตกุารณ์สําคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินีเกดิขนึและจารกึไวม้ากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตังอยูท่างทศิเหนือของจตรุัสเทยีนอันเหมนิ
เป็นพระราชวังหลวงมาตังแตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยงัรูจ้ักกนัในนาม
พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลมุพนืท ี720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทงัหมด 9,999 หอ้ง และมพีระทนัีง
75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัตา่งๆอกีมาก รวมทงัยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชอืมกนัโดยตลอด
มคีแูละกาํแพงทสีงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตังแต ่พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963
ในอดตีพระราชวังแหง่นี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชนัสงูยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ
จงึเรยีกพระราชวังนีวา่ "พระราชวังตอ้งหา้ม"
จักรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวังแหง่นีกนัพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมกาํนัล ขันที
และขา้หลวงรับใชซ้งึคนเหลา่นีตอ้งอาศัยอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพอืความสําราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท
6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกาํนัล 9,000 นาง ซงึมขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคีําเลา่ลอืกนัวา่
พระนางซสูไีทเฮา เวลาเสวยกจ็ะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ
และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซงึเขา้วังแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเหน็อกีเลย



จากนันนําทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครอืงนอนเพอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูสกุมีองโก

ทพีกั
FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน - ศนูยส์มุนไพรจนี (บวัหมิะ) -
ถนนคนเดนิหวงัฝูจงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อเีหอหยวน ตังอยูใ่นเขตไหเ่ตยีน
หา่งจากตัวเมอืงปักกงิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนีมพีนืท ี1,813 ไร่
สว่นใหญเ่ป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนันนําดนิไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวังบนภเูขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญห่ลายหลัง
สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ เดมินันเป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153
มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี
แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750
กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทเีสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทปัีกกงิ
ในฤดรูอ้นมาประทบัทพีระราชวังฤดรูอ้นแหง่นี
ซงึเป็นทยีอมรับกนัวา่อุทยานแหง่นีเป็นอุทยานหลวงทงีดงามทสีดุของจนี

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุปกักงิ

นําทกุทา่นสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากอันล ้าํคา่แกค่นททีา่นรัก
เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี หรอืทชีาวจนีเรยีกวา่ “กําแพหมนืล”ี 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง
สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน กาํแพงสว่นใหญท่ปีรากฏในปัจจบุนัสรา้งขนึในสมัยราชวงศฉ์นิ
ทงันีเพอืป้องกนัการรกุรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู คําวา่ ซวงหนู ตังแตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล)

นําทา่นสู ่ศนูยส์มุนไพรเพอืจนี ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทรีูจ้ักกนัดใีนชอื “บวัหมิะ”
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

จากนันนําทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจงิ เป็นยา่นการคา้ทเีป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรงุปักกงิ
เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชนัสมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเลน่ และรา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ
บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวันตก เป็นแหลง่นัดพบของวัยรุน่และแหลง่ทนัีกทอ่งเทยีวตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรงุปักกงิ
ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
ทพีกั



FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นปีเซยีะ - ผา่นชมสนามกฬีารงันก - หอบชูาฟ้าเทยีนถาน - รา้นไขมุ่ก - ตลาดรสัเซยี - นครเทยีนสนิ -
สนามบนิเทยีนจนิปินไห่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นสู ่รา้นปีเซยีะ สงิศักดสิทิธเิกยีวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี
ทนีีทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี
เหมาะสําหรับทา่นททีาํการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ

นําทา่นถา่ยรปูหนา้ สนามกฬีาแหง่ชาตกิรงุปกักงิ หรอืทรีูจ้ักในนาม “สนามกฬีารงันก”
เป็นสนามกฬีาหลักทใีชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นทเีรยีก วา่ "สนามรังนก"นัน
เพราะลักษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รังนก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา
จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ ่จผุูช้มได ้91,000 ทนัีง โดยเรมิกอ่สรา้งขนึเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547
เสร็จสนิพรอ้มเปิดใชง้านเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบรว่มกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron
สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ทอีอกแบบรว่มกบั China Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอา้ย
เหวย่ เหวย่ ศลิปินรว่มสมัยชาวจนีเป็นคนใหค้ําปรกึษาในการออกแบบ

นําทา่นสู ่หอบชูาฟ้าเทยีนถาน ถกูลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998
หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดังทสีดุแหง่หนงึในจนี สรา้งขนึมาตังแตส่มัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420
เป็นสถานทซีงึจักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทบีวงสรวงเทพยดา
เพอืขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ัญญาหารอุดมสมบรูณ์เป็นประจําทกุปี
ปัจจบุนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีนืทกีวา่ 1,668.75 ไร ่อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้
แตล่ะตน้มอีายไุม่ต่าํกวา่รอ้ยปี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปกักงิ+ไวนแ์ดง

บา่ย
หลังอาหาร นําทา่นไปยงั รา้นไขมุ่ก เลอืกซอืครมีไขมุ่กบํารงุผวิ ทสีกดัมาจากไขมุ่กน ้าํจดื ทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดรสัเซยี ซงึเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี
และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาทกิชุช ีพราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชอืดังไนก ีอาดดิาส
และแบรนดช์นันําอนืๆ จนหลายคนทบีอกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซอืของเลยีนแบบ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ หรอืเทยีนจนิ(ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)

“เพชรเม็ดงามแหง่อา่วโป๋ไห”่ หรอื เมอืงเทยีนสนิ เป็นเมอืงรมิชายฝังทมีขีนาดใหญท่สีดุในจนีตอนเหนือ
เป็นทา่เรอืทางทะเลขนาดใหญ ่เต็มไปดว้ยความน่าสนใจทางประวัตศิาสตรท์สีามารถเดนิชมไดท้วัไป

ทา่นสามารถพบเหน็อาคารสไตลย์โุรปของเทยีนสนิในอดตีเมอืครังยงัเป็นทา่เรอืในสนธสิัญญา
ผสมกบัสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ในสมัยราชวงศช์งิ ซงึสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตัว



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห่

22.40 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 809
(ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ) ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง

วนัท ี5
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)

02.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 17:11 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• และคา่ภาษีน ้าํมันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทยีวใด เทยีวหนงึ

• คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ(ตัว) ไป - กลับ พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

• กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัวเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง

• อัตราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ AIR ASIA X
อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชนิ) และ
ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชนิ แตท่งันีเจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม)
ตอ่ทา่น (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไม่รวมทปิพนักงานขับรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดับมาตรฐานตามรายการทรีะบ ุ(พกั 2 - 3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา

• หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป

• เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุกรณีไม่รวมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไม่รวม

• คา่ทปิพนักงานขับรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาทตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1
ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant)
ทงันีทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทสีนามบนิ ในวันเชค็อนิ

•  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทาํหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทไีม่ไดร้ะบใุนรายการ

• คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนียมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทงันีขนึอยูก่บัสายการบนิ
และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมัน ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้

• คา่ทาํวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไม่ไดร้ับการยกเวน้ยนืวซีา่กรุ๊ป (กรณีตา่งชาตจิา่ยเพมิจากคา่ทวัร ์1,000 หยวน
และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เอง)

• ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท



• คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง
(สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน) หรอื คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (4วันทาํการ)
ทา่นละ 1,700 บาท (สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยทา่นตอ้งไปยนืดว้ยตัวเอง)

หมายเหต ุ: 
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุ๊ปจะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครังอนืๆได ้
รวมทงัไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี

• กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ  ้(เทยีว 2 เมอืง)
ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเทา่นัน

• ในกรณีรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆทงัสนิ ทาํใหไ้ม่สามารถยนืวซีา่กรุ๊ปได ้
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํ วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทาํการ ทา่นละ 1,700 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทาํการ
ทา่นละ 2,750 บาท (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน)

• กรณีทสีามารถยนืวซีา่กรุ๊ปไดแ้ตล่กูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซีา่เดยีวสามารถตดิตอ่ตัวแทนรับทาํวซีา่ใกลบ้า้นทา่น

• สําหรับผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดังตอ่ไปนี 1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน
5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริัก 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน
14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน
24.โซมาเรยี (ตังแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยนืขอวซีา่กรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซีา่เดยีวเทา่นัน)

เงอืนไขการชาํระเงนิ

• กรณุาทาํการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง
เนอืงจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชนัขออนุญาตเิก็บเต็มจํานวนและไมค่นืเงนิในการยกเลกิไมว่่ากรณใีดๆ
และตัดทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี กรณุาชาํระเงนิใน 2 วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน
โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยงัไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึวา่
กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทกุพเีรยีด
เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน
ขอสงวนสทิธไิม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทไีม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขสําคัญอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต่าํกวา่กาํหนด
คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง ทงันี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษทกุครังหากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณีททีา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เชน่ ตัวเครอืงบนิ, ตัวรถทวัร,์ ตัวรถไฟ)
กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง
และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้



เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทงันีขนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน สงิสําคัญ
ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเชค็อนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชวัโมง
โดยในสว่นนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ

• กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ

• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตังแตท่ทีา่นเรมิจองทวัร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้
กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง
พรอ้มสําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ทหีลังจากชาํระเงนิกรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัว
(หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตัว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ
หากทา่นไม่ดําเนนิการสง่สําเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบตัรโดยสาร

• หลังจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง

• อัตราทวัรน์ี เป็นอัตราสําหรับบตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื
กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกาํหนดการเทา่นัน
หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ

• ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีททีา่นเดนิทาง 1 ทา่น
จําเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแลว้
สถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ
หากมสีถานททีอ่งเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา
อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ
เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้
โดยสว่นนีทางบรษัิทจะคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ หากกรณีทจํีาเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนืองจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครังนี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื
สว่นใดสว่นหนงึททีา่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานททีอ่งเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้
ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึใหท้า่น
เนืองจากทางบรษัิทไดท้าํการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทงัหมดแลว้

• กรณีททีา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา และ
จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ทีา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ



• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
ของทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธไิม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้
ดังนันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทาํหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ
ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง
หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีงัไม่แ (ตัวเครอืงบนิ)
ทา่นสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทงัหมด
ซงึโดยสว่นใหญต่ัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขันตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ
ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ
สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้า่นไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั
จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น
(Triple)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป)

• กรณีททีา่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนงึทงัสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไม่รับผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,
การประทว้ง , การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย
ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไม่รับผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม
และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ
กรณีทา่นลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามททีา่นตอ้งการ

• รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครังหนงึ
หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั
ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม
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