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 ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นซือหมำ่ไถ “The best of great wall in China” 
 ชม เมอืงรมิน ำ้ กูเ๋ป่ยส์ุ่ยเจิน้ เมอืงเกำ่  โบรำณมำกกวำ่ 4,100 ปี 
 ชม พระรำชวงัฤดรูอ้นป้ีสู่ซนัจวง แหง่จกัรพรรดิค์งัซี สวนหลวงใหญท่ีส่ดุของจนี 
 ชม วงัโปตำลำนอ้ย วดัทีใ่หญท่ีส่ดุในจ ำนวน 8 วดั ของเมอืงเฉงิเตอ๋  
 ชมจตัรุสเทยีนอนัเหมนิ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และพระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้งทีม่หีอ้งกวำ่ 9,999หอ้ง 
 ชม กำยกรรมปักกิง่ อนัออ่นช้อย และนำ่ตื่นเตน้  
 สำยกำรบนิไทย  กนิด ี พกัด ี5 ดำว  ไมล่งรำ้นรฐับำล 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   2 – 6 เมษำยน 2563 

11 – 15 เมษำยน 2563 / 14 – 18 เมษำยน 2563 
 6 – 10 พฤษภำคม 2563 

 

UNSEEN ปักกิง่ - เฉงิเตอ๋ 5วนั  
พชิิตก ำแพงเมอืงจีน “ดำ่นซ่ือหมำ่ไถ” 

ชมววิก ำแพงเมอืงจนียำมค ำ่คนื ณ เมอืงโบรำณกูเ๋ป่ยสุย่เจิน้ 
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วันแรก    (1)     กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – หวังฝูจิ่ง  

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ (ประตท่ีู 2)  เคา
เตอร์  D สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.10 น.    น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี TG614 
15.50 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติ กรุงปักก่ิง 北京 เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิม ปักก่ิงเคยเป็นเมือง

ส าคญัทางการค้าของอาณาจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัล้มล้างระบอบสม
บูรณาญาสทิธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยัชนะ จึงประกาศตัง้
รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแตน่ัน้มา 
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้วน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าทา่นสู ่ ถนนหวังฟูจงิ (WangFuJing 
Street) เป็นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของกรุงปักก่ิง ท่ีรวมร้านค้า
และห้างดงัอนัทนัสมยั  กลมกลนืเข้ากบัตกึเก่าแก่ท่ีมีอายุ
เป็นร้อยปี ถือเป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาด มีตรอกขาย
อาหารแผงลอยจะอยูต้่นๆ ของถนนหวงัฟูจิง ผัง่ขวา สงัเกต
ท่ีซุ้มประตจีูนสวยงาม หากเดินเข้าไปก็จะพบกบัซุ้มขาย
อาหารแบบแผงลอยมีตัง้แต ่ เกาลดัคัว่ ซาลาเปา โยเกิร์ต 
ฯลฯ ไปจนถึงอาหารแปลกพิสดารเช่น แมงป่อง ง ูปลาดาว 
ไขจ่ัก๊จัน่ ม้าน า้ ปลาดาว ฯลฯ แบบไม้เสยีบ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบเปิบพิสดารอยา่งมาก 

   พักเมืองปักก่ิง Renaissance Beijing Wuhuan Hotel หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 
 

วันที่สอง  (2)   ปักก่ิง - เมืองเฉิงเต๋อ-พระรำชวังฤดูร้อน ป้ีสู่ซันจวง – วัดโปตำลำน้อย  

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเฉิงเต๋อ 承德 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลเหอเป่ย์ 
เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัยาวนานอีกทัง้ยงัมี
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัหลายแหง่ จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็น
เมืองแหง่มรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การยเูนสโก้  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าท่านเท่ียวชม พระรำชวังฤดูร้อน 承德避暑山庄   เร่ิมสร้างในสมัยจักรพรรดิคังซีองค์ท่ี 2 แห่ง
ราชวงศ์ชิง ค.ศ.1703 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1790 บน เนือ้ท่ี 3,460 ไร่ ล้อมรอบด้วยก าแพงเมืองจีนขนาดเล็ก
ยาว 10 กิโลเมตรทอดตวัไปตามสนัเขา เดิมเป็น สถานท่ีลา่สตัว์และแปรพระราชฐานในฤดรู้อนของจกัรพรรดิ
และเชือ้พระวงศ์ ภายในแบง่เป็น 4 สว่น  สว่นท่ีหนึง่ใช้ก่อสร้างเป็นพระต าหนกัท่ีประทบั 
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อีก 3 สว่นเป็นภูเขาและพืน้น า้ โดยจ าลองความงามของแต่ละสถานท่ีมารวมไว้ท่ีน่ี เช่น ความงามของเจียง
หนาน ทุง่หญ้ามองโกเลยี และความงามของป่าเขาในเขตตงเป่ย 
 

 

 
 

 

 
 
น าท่านชม วังโปตำลำน้อย普陀宗乘之庙 หรือ วัดผู่ถัว เป็นวดัท่ีสร้างเลียนแบบวงัโปตาลากงของทิเบต 
เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองวนัเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาของจกัรพรรดิเฉียนหลงและครบ 80 พรรษา
ของพระราชมารดา ดงันัน้จึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในจ านวน 8 วดั ของเมืองเฉิงเตอ๋  
 

 

 
 

 
 
 

  ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองเฉิงเต๋อ  Chengde Jiahe International Hotel หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นชม วัดผู่หนิง 普宁寺 หรือวดัเจ้าแม่กวนอิม สร้างในปี 
ค.ศ.1755 ในรูปลกัษณะสถาปัตยกรรมผสม ระหวา่งทิเบตและ
มองโกลภายในมีรูปเจ้าแม่กวนอิมท่ีแกะสลกัจากไม้ 5 ชนิดเป็น
รูปทรงยืนสงู 22 เมตร จึงนิยมเรียกกนัวา่วดัพระใหญ่ 

 แล้วน าทา่นเดินทางสู ่ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ司马台
长城  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที )  

เที่ยง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 ถึง ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอม่ีหยนุ ซึง่เป็นอ าเภอทาง   เหนือสดุของปักก่ิง ตอน

กลางคืน ก าแพงเมืองจีนดา่นนีเ้ป็นดา่นท่ีมีช่ือเสยีงมาก ได้ช่ือวา่เป็นสดุยอดแหง่ก าแพงเมืองจีน ถือเป็นดา่น
ท่ีได้รับการขนานนามวา่ “The best of great wall in China” เน่ืองจากเป็นก าแพงเมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิม 

วันสำม   (3) เฉิงเต๋อ– วัดผู่หนิง  – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ - เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ หรือ WTOWN 



4 

 

 ของสมยัราชวงศ์หมิงเพียงแหง่เดียวของจีนท่ียงัไม่ผา่น
การบูรณะซอ่มแซมอีกทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมิู  ประเทศท่ีเป็น
ผาสงูชนั ท าให้ทิวทศันีสวยงามมาก ก าแพงเมืองจีนดา่นซื
อหม่าไถสร้างตามสนัเขาท่ีสงูชนั เลือ่งช่ือเพราะ ความโดด
เดน่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์มีป้อมปราการตัง้ตระหงา่นอยูส่อง
ฟากของไหลเ่ขา ป้อมปราการเหลา่นีเ้รียงรายอยูเ่ป็น
จ านวนมากและมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป แตล่ะป้อมมีระยะหา่งเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลงัการ
ประกอบกบัขนุเขาท่ีสงูตระหงา่น ท าให้ดา่น ซือหม่าไถ่เป็นก าแพงเมืองจีนท่ีงดงามยิ่งนกั 

    น าทา่นชม เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ 古北水镇 เมือง
ริมน า้กู๋เป่ย์กินเนือ้ท่ี 9 ตารางกิโลเมตร โดยมีบ้านพกัท่ี  
เลยีนแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิงและชิงจ านวน 
430,000 ตารางเมตร นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ซึง่เรา  
สามารถเลอืกวา่จะเดินหรือลอ่งเรือชมตามล าน า้ แล้วยงัมี
โรงเรียนสมนัโบราณ และหากเดินขึน้เขาไปด้านบนก็จะ
เจอกบัโบสถ์คริสต์เก่า สร้างขึน้มาจากการบูรณะหมู่บ้าน 5 
แหง่ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณนีต้ัง้แต่โบราณกาล มีซากโบราณสถาน
เหลอือยูม่ากมาย อีกทัง้อยูใ่กล้ทะเลสาบแหง่หนึง่ จึงได้มี
โครงการสร้างเมืองขึน้มาใหม่โดยเลยีนแบบเมืองริมน า้ทาง
ใต้ โดยลงทนุเป็นเงิน 2 หม่ืนล้านหยวนนอกจากนีภ้ายในบริเวณของ  กู๋เป่ยสุย่เจิน้ยงัมีร้านค้าของโบราณ 
ทัง้อาหาร ของท่ีระลกึ ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบดัง้เดิมและปัจจุบนัให้เลอืกช้อปอีกมากมาย 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
เดินเล่นชมเมืองริมน ำ้ยำมค ่ำคืน  ประกอบกบัก าแพงเมืองจีนท่ีอยูด้่านหลงั ยิ่งเป็นภาพท่ีหาชมได้ยากก็
สวยอีกแบบหนึง่ เพราะมีการประดบัไฟหลากสสีนั ดอูลงัการสวยงามมาก 
 
 
 
 
 
 

พักในเมืองโบรำณ  WaterTown Hotel หรือเทียบเท่ำ  
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วันที่ ส่ี    (4) ปักก่ิง – ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิค – จัตุรัสเทียนอันเหมนิ – พระรำชวงักู้กง  

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
 น าทา่นเดินทาง เมืองปักก่ิง เมืองหลวงของประเทศจีน  
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที )  

 มีขนาดใหญ่อนัดบัสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักก่ิง
เป็นศนูย์กลางทางการปกครอง การศกึษา การขนสง่ และ
วฒันธรรมจีน ในขณะท่ีศนูย์กลางทางเศรษฐกิจนัน้จะอยูท่ี่
เซี่ยงไฮ้และฮอ่งกง  ถึงกรุงปักก่ิงผ่ำนสนำมกีฬำรังนก
โอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ 
HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 
91,000ท่ีนัง่ ได้ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแขง่ขนัปักก่ิง  โอลมิปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคล้ายกบั ”รังนก” ท่ีมี
โครงตาขา่ยเหลก็สเีทาๆเหมือนก่ิงไม้หอ่หุ้มเพดาน และผนงัอาคารท่ีท าด้วยวสัดโุปร่งใสอฒัจนัทร์มีลกัษณะ
รูปทรงชามสแีดงดคูล้ายกบัพระราชวงัต้องห้ามของจีนท่ีอยูภ่ายในรัว้ก าแพงสเีทาเขียว  

เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเดินทางสู ่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน 天安门 ตัง้อยูใ่จ
กลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2ล้าน
คน เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังาน
พิธีเฉลมิฉลองเน่ือง ในโอกาสพิเศษตา่งๆ บริเวณจตัรัุสมี
ประตเูมืองโบราณเจิง้หยาง, อนสุาวรีย์วีรชน, หอระลกึ
ประธานเหมาเจอตงุ , ศาลาประชาคม จากจดุนีท้า่นจะได้
มองเห็นจุดส าคญัของจตัรัุสแหง่นีคื้อ พลับพลำเทียนอันเห
มิน ผนงัสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค าวา่ “ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนีจงเจริญ” ด้านหนึง่ 
อีกด้านหนึง่ ”ควำมสำมัคคีประชำชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปทา่นประทานเหมาเจ๋อตงุติดอยูต่รง
กลาง 
ขนาดใหญ่สถานท่ีแหง่นีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีน
ก็วา่ได้ ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นผา่นประตเูข้าสู ่พระรำชวัง
ต้องห้ำมกู้กง 故宫  สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เลอ่ในสมยั
ราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีวา่ราชการ และท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิง และ
ชิง มีการบูรณะซอ่มแซมไปหลายครัง้ ครัง้ลา่สดุปี 2008 แต่
ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสดุ ใหญ่ท่ีสดุ 
รักษาได้ดีท่ีสดุ และรวมทัง้ยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสดุในโลก 
น าทา่นเดินชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างท่ีคงคณุคา่ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร 
ภายในพระราชวงัแบง่เป็น 2 เขต 1. เขตวงัใน ซึง่เป็นเขต
หวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขนัทีเทา่นัน้ 2. เขตวังหน้ำ มี 3 
ต าหนกั 1. ต ำหนักไท่เหอ เป็นต าหนกัหน้าท่ีส าคญัท่ีสดุ 
เป็นสถานท่ีฮ่องเต้ออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 2. ต ำหนักจงเหอ 
เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 3. ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเลีย้งรับรอง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
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แขกบ้านแขกเมือง ผา่นเข้าไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดส าคญัคือ พระ
ต าหนกัพระนางซูสไีทเฮา สถานท่ีวา่ราชการหลงัม่านอุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงันีอ้าคาร
ทัง้หมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ท่ีประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆ ถึง 9,999 ห้อง  

  ค ่ำ      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  เมนูเป็ดปักก่ิง  
พักเมืองปักก่ิง Renaissance Beijing Wuhuan Hotel หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

วันที่ห้ำ   (5)  ถนนเฉียนเหมิน – ตลำดรัสเซีย – กรุงเทพฯ  

เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ถนนโบรำณเฉียนเหมิน 前门 

(Qianmen Street) เป็นถนนคนเดิน ความยาวยาว 845 
เมตร ท่ี2ข้างทางเป็นอาคารบ้านเรือนท่ีสร้างขึน้มาใหม่ให้
เหมือนกบับ้านเรือนสมยัราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สดุท้ายก่อนท่ี
ประเทศจีนจะมีการเปลีย่นแปลงการปกครอง ท่ีถนนแหง่นีมี้
ทัง้ภตัตาคาร ร้านค้าจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมือง และ สนิค้าของ
ท่ีระลกึ ให้นกัทอ่งเท่ียวได้จบัจ่ายใช้สอย พร้อมๆกบัสมัผสับรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง ไปพร้อมๆกนัท่ีน่ี
นบัเป็นอีกสถานท่ียอดนิยมอีกแหง่หนึง่ในนครปักก่ิงท่ีนกัทอ่งเท่ียวมกัจะแวะเวียนไปเดินเลน่ ถ่ายรูป หรือซือ้
ของฝาก ของท่ีระลกึ จากนัน้น าทา่นไปช้อบปิง้ท่ี ตลำดรัสเซีย เพือ่เลอืกซือ้สนิค้าขายสง่ราคาถกู อาทิเช่น 
ผ้าไหม ถงุเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิง้สนิค้าราคาถกู 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
  จำกนัน้  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิ 

17.05 น.      เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  TG615   
21.15 น.      ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร        
ก ำหนดกำรเดินทำง 

20ท่ำน ขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 45,800 บำท 7,800 บำท 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่น า้หนกัเกิน  30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำร
กำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำร
คืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 

 

 

 


