
 

 

ปักกิ่ง SNOW เทยีนสิน ก ำแพงเมืองจีน 4 วัน3 คืน  

 

ปักกิ่ง มหำนครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครัง้เดียว ก ำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก” กำยกรรมปักกิ่งสุดยอดโชว์ช่ือดัง พระรำชวังกู้กง  

จัตุรัสเทียนอันเหมนิ พระรำชวังฤดูร้อน  



 

 

วันที่ 1 สนำมบนิดอนเมอืง-เทียนสนิ 

10.00  คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชัน้ 3 ผู้โดยสำรขำออก สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอนิหมำยเลข 7

สำยกำรบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจากเจ้าหน้าที)่ กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบั
ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

13.20  เดินทางสู ่เทียนสิน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW880 *ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมี
บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.50  เดินทางถงึ เทียนสิน สำธำรณรัฐประชำชนจนี น าทา่นผา่นพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบ
กบัไกด์ท้องถ่ิน เพื่อน าทา่นขึน้รถไฟใต้ดิน เดินทางสู่สถำนีรถไฟเทียนสนิ จากนัน้น าทา่น สมัผสัประสบการณ์พิเศษ น่ัง
รถไฟควำมเร็วสูงหัวจรวด Bullet Train เดินทางสู ่ปักกิ่ง *ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ด้วยความเร็วสงูสดุ 295 กม.ตอ่
ชัว่โมง* (เพื่อสะดวกตอ่การขึน้รถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีล้อลาก)เดินทางถงึสถานีรถไฟปักก่ิง นครปักกิ่ง เมือง
ประวตัิศาสตร์เกา่แก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการค้าของอาณาจกัรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการ
ปฏิวตัิล้มล้างระบอบสมบรูณาญาสทิธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมวินิสต์จีนได้ชยัชนะ จงึประกาศตัง้
รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมอืงหลวงของประเทศนบัแตน่ัน้มา น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสูท่ี่พกั   

เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคยีงกัน (ไม่มีบริกำรอำหำรค ่ำ) 

 

วันที่ 2 จัตุรัสเทียนอนัเหมิน-พระรำชวังกู้กง-พระรำชวังฤดูร้อน-กำยกรรมปักกิ่ง 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

เดินทางสูศ่นูย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมนิ จตัรัุสที่ใหญ่ที่สดุในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม ่สถานท่ีจดังาน
พิธีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพื่อเป็นท่ีระลกึกบัอนสุาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึ
ประธานเหมาเจ๋อตงุ จากนัน้น าทา่นผา่นประตเูข้าสู่ นครโบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สถานท่ีวา่ราชการและที่
ประทบัของจกัรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างที่ทรงคณุคา่ทาง
ประวตัิศาสตร์ สร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเคร่ืองไม้ที่ประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆถึง 9,999 ห้อง ชม
พระต าหนกัวา่ราชการ พระต าหนกัชัน้ใน ห้องบรรทมของจกัรพรรดิ์ และห้องวา่ราชการหลงัมูล่ีไ่ม้ไผข่องพระนาง  ซูสไีทเฮา



 

 

จากนัน้ ผ่ำนชมด้ำนนอกของโรงละครแห่งชำติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตัง้อยูใ่กล้กบัจตัรัุสเทยีนอนัเหมิน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง  

บา่ย  น าทา่นเดินทางไปชม พระรำชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน อทุยานที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อประมาณ 800 ปี
ก่อน ชมทะเลสาบคนุหมิงที่ขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทบัของพระนางซูสไีทเฮาและจกัรพรรดิกวางส ูชมระเบียง
กตญัญแูละเรือหินออ่น จากนัน้พาชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จืด ที่เพาะเลีย้งในทะเลสาบ ปัจจบุนัประเทศจีนสามารถผลติเพื่อ
สง่ออกไปขายทัว่โลกได้ไมต่ ่ากวา่ปีละ 199,500 กิโลกรัม นบัวา่เป็นประเทศที่ผลติไขม่กุน า้จืดรายใหญ่ที่สดุในเวลานี ้ให้ 
ทา่นได้มีโอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครีมบ ารุงผิวไขม่กุธรรมชาติทีเ่หมาะกบัทกุสภาพผิว  เพื่อบ ารุงผิวหน้าและกาย  ให้เปลง่ปลัง่
และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาติจากนัน้น าทา่นผอ่นคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีน 
และนวดผอ่นคลายที่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์โบราณตัง้แตอ่ดีตถงึปัจจบุนั การ
สง่เสริมการใช้สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

หลงัอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปักกิ่ง สดุยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นา่ประทบัใจ 

เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

 

วันที่ 3 ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน) -Snow World-ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางไป ก ำแพงเมืองจีน แวะชมอญัมณีที่ประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรนัน่ก็คือ 
“หยกจีน” ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล า้คา่ เป็นสริิมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สง่เสริม
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มัง่คัง่ โชคดี อายยุืนยาว ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ย้า ซึง่เป็น
เคร่ืองประดบัน าโชค จากนัน้พาทา่นชมความยิง่ใหญ่ของ“ก ำแพงเมืองจนี” (ด่ำนจียงกวน) ที่ถือวา่เป็นดา่นท่ีสวยที่สดุของ
ก าแพงเมืองจีน ทา่นจะได้เห็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง มีระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เป็นสิง่ก่อสร้าง
ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุและใช้เวลาสร้างนานที่สดุในโลก ที่เกิดขึน้ด้วยฝีมือของมนษุย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยงัมี
แรงงานจากพวกนกัโทษผู้ซึง่ถกูโกนหวั และมีตรวนเหลก็คล้องคอ คนเหลา่นีต้้องท างานในถ่ินทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูิ



 

 

เลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดรู้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดหูนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง่มามกัถกู
ขโมยกินหรือถกูยกัยอกน าไปขาย คนงานนบัพนัจึงต้องล้มตาย ร่างถกูฝังอยูใ่ต้ก าแพง ก าแพงเมืองจีนจงึได้รับการขนานนาม
วา่เป็น “หลุมฝังศพที่ยำวที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกวา่ 50,000 กิโลเมตร ซึง่สามารถล้อมโลกกวา่ 1 รอบ 
ก่อนที่จะมกีารใช้อิฐในการก่อสร้าง ก าแพงเมืองจีนถกูสร้างขึน้โดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครัง้มีการแพ็คดินไว้ระหวา่งไม้แผน่
ใหญ่ และมดัไว้ด้วยกนัโดยเสือ่ทอบริเวณใกล้กรุงปักก่ิง ก าแพงเมอืงจีนถกูสร้างโดยใช้หินออ่น ในบางสถานท่ีก าแพงถกู
สร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแหง่ก็ใช้ดินเผา ทางตะวนัตกของจีน ก าแพงถกูสร้างโดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้ง่ายกวา่ ก าแพง
เมืองจีนท่ีเราเห็นกนัทกุวนันี ้สว่นใหญ่ถกูสร้างในราชวงศ์หมิง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูสุกีม้องโกล 

บา่ย  แวะชมอญัมณีที่ประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรนัน่ก็คือ หยกจนี ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยก
เป็นอญัมณีล า้คา่ เป็นสริิมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวติเจริญรุ่งเรือง สง่เสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มัง่คัง่ โชค
ดี อายยุืนยาว ให้ทา่นได้เลือกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่เย้า ซึง่ เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค จากนัน้น าทา่นสู่ Beijing 

Snow World สถานท่ีแหง่นีเ้องทีจ่ะท าให้ทา่น เพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ บนลาน ซึง่มีระดบัความหนาของหมิะอยูใ่นราว 
60–100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานท่ีแหง่นีพ้ร่ังพร้อมไปด้วยอปุกรณ์การเลน่บนลานน า้แข็งอยา่งครบครัน ได้แก่ แผ่น
เลื่อนสกหีิมะ, ม้ำลำกเลื่อนหมิะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เคร่ืองเล่น สไลด์จำกภเูขำน ำ้แข็งและอื่นๆ อกีมำกมำย 
รวมทัง้กจิกรรมบนลำนน ำ้แขง็ที่จะท ำให้ท่ำนได้สนุกสนำนจนลืมเวลำ**ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เคร่ืองเล่น** 
(กรณีหิมะยงัไม่ตกหรือลำนสกีปิด เน่ืองจำกสภำพอำกำศ จะเปลี่ยนไปเที่ยว พพิิธภณัฑ์ภำพ3มิติ แทน) จากนัน้
น าทา่นแวะซือ้ยาแก้น า้ร้อนลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ผ่ำนชมสนำมกฬีำโอลิมปิก สนามกีฬา
หลกัที่ใช้ในการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดรู้อน 2008 ซึง่มช่ืีอเลน่วา่ รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เร่ิมก่อสร้างเมื่อ
เดือนธนัวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบ
สถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจ ุ1 แสนท่ีนัง่ เดินทางสู ่ร้านยางพารา เลอืกซือ้
ผลติภณัฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าหม่ ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู๊ดส์ 

เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

 



 

 

วันที่ 4 ตลำดรัสเซีย-สนำมบินเทียนสนิ-สนำมบนิดอนเมือง 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นชม ผีชิว ทา่นจะได้ศาสตร์แหง่การเสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และทา่นที่ท าการค้าขาย หรือท า
ธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพื่อน าไปตัง้เป็นเคร่ืองรางของมงคลกบับ้าน ห้างร้าน และกิจการของทา่น จากนัน้น าทา่นอิสระช้อป
ปิง้ที่ ตลำดรัสเซีย ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ที่อยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บริเวณที่ตัง้ของสถานทตูนานาชาติ มี
ร้านค้ากวา่ 300 ร้านตัง้เรียงรายไปตามสองข้างถนน ไมว่า่จะเป็น ผ้าไหม, เสือ้ผ้า , งานฝีมือ , เคร่ืองหนงั , ของที่ระลกึ ฯลฯ 
ในราคาขายปลกีและสง่ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบนิเทียนสิน 

20.10  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่  XW879 

*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

00.10  เดินทำงกลับถงึ สนำมบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ 

******************************* 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทำรก พักเดี่ยว 

12 - 15 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

17 - 20 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 22 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

24 - 27 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

26 - 29 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

 

21 - 24 Feb 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 26 Feb 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

02 - 05 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

07 - 10 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

09 - 12 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

14 - 17 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

16 - 19 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

21 - 24 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 26 Mar 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

 

 

หมำยเหตุ 

**กรณีลกูค้ำต้องกำรซือ้ตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำติดต่อคอนเฟิร์มเวลำกับเจ้ำหน้ำที่อีกครัง้** 

สิ่งที่ลกูค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการ 
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไขม่กุ, ผ้าไหม, ผีชิว,



 

 

ร้านยางพารา ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้าน
จ าเป็นต้องให้ทกุทา่นแวะเข้าไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูค้าทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสนิค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจา่ยคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 

-  ลกูค้าทา่นใดที่อยูต่า่งจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่อ่นท าการจอง
ทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า กรณีทา่นต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตผุลทางด้านความ
ปลอดภยัเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบวา่  ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ ในทกุกรณี 



 

 

 



 

 

*** ออกเดินทำงขัน้ต ่ำ  20 ท่ำน หำกเดนิทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ขอสงวนสทิธ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน 

***กำรนับอำยุเด็ก ใช้วนั เดอืน ปีเกดิ ตำมหน้ำพำสปอร์ต และวันที่เดนิทำง เป็นเกณฑ์ในกำรนับอำยุ*** 

อัตรำค่ำบริกำรรวม  
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คา่วีซา่ทอ่งเทีย่วจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผู้ที่ถือพำสปอร์ตไทย (ต้องเดนิทำงไปและกลบัพร้อมคณะเท่ำนัน้)  
3.คา่โรงแรมที่พกั 3 คืน (พกัห้องละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในห้องเดยีวกนัจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตยีงสปริง) 
4.คา่อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามที่ระบไุว้ในรายการ) 
5.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  
6.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 20 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว้(ไม่ครอบคลุมถงึ
สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร  
คา่ทีวชี่องพเิศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3.คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนงัสอืเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งด้าว 
5.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้องช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการบิน
โดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.(6.1)ค่ำทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน 

(6.2)ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ 400บำท ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน (เดก็ต้องเสียค่ำทปิเท่ำผู้ใหญ่) / หรือให้มำกเท่ำที่ท่ำนประทับใจ 

เงื่อนไขในกำรจอง  มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำทต่อท่ำน  และช ำระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วนัล่วงหน้ำ (การไมช่ าระเงิน
คา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง) 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ เมื่อทา่นตกลง
จองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่



 

 

กรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือ
คืนเงินได้ 

หมำยเหตุ :  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัทฯ และเมื่อทา่นตกลงชา
ระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดนิทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพกั ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง และอาจมีคา่บริการ
เพิ่มเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้  
11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่
คืนคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

12. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ
ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทั่วไป และ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้
ทัง้หมด 

 


