
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   วันที่  12 – 17 เมษำยน 2563 
 วันแรก        วันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 2563  
                 (1)       กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง–เมืองชิงเต่ำ 

12.30 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL1 ชัน้ 2แถว สายการบิน
นกสกู๊ด(XW)โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและ
เอกสารให้กบัทา่น  

15.20 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองชิงเต่ำโดยเที่ยวบินที่ XW886 
21.25 น. ถึงน าทา่นเดินทางสูเ่มืองชิงเต่ำ 青岛 (Qingdao) เป็นเมืองหนึง่ท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มีอ่าวท่ีสวยงาม

ท่ีสดุในโลก โดยเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีชายหาดสวยงาม ท่ีน่ียงัได้รับฉายาวา่ "สวิตเซอร์แลนด์ของจีน" อีกทัง้

เมอืงตากอากาศ สวิตเซอรแ์ลนดแ์หง่โลกตะวนัออก ดินแดนเบยีรด์งัระดบัโลก 



 

ยงัเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรปท่ีงดงามมากมายหลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้น าทา่น
เดินทางสูท่ี่พกั 

 พกัชิงเตา่青岛艾美  Le Meridien Qingdao หรือเทียบเทา่ระดบั5ดาว  
 

วันที่สอง      วนัจันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563     
                 (2)    ชิงเต่ำ –เหลำซำน– สวนสำธำรณะจงซำน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นสู ่ เขำเหลำซำน崂山 ภเูขาท่ีมีช่ือเสยีงของซาน
ตง อยูห่า่งจากเมืองชิงเตา่ 30 กิโลเมตร กินเนือ้ท่ี 300 
กวา่ตารางกิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสงู
จากระดบัน า้ทะเลท่ี 1,133 เมตร เป็นภเูขาท่ีอยูติ่ดกบั
ทะเล มีแร่น า้พท่ีุใช้ท าเบียร์ช่ือดงัยี่ห้อชิงเตา่ท่ีสง่ขายทัว่
โลก ในสมยัโบราณได้มีการบนัทกึถึงทิวทศัน์ของภเูขา
เหลาซานไว้ถึง 12 วิว เช่น เขากบเขียว (ชิงวาฉือ) , แม่น า้
แปดสาย (ปาต้าเหอ) , น า้ตกแอ่งมงักร (หลงถนัปู้ ) ฯลฯ 
อีกทัง้ยงัเป็นเขาท่ีมีวดัอนัเป็นแหลง่พ านกัของนกัพรตใน
ศาสนาลทัธิเตา๋ท่ีเก่าแก่และศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสดุ ตัง้อยูห่ลาย
วดัด้วยกนั เช่น ต าหนกัไทชิ่งกง ดัง่มีค าโบราณกลา่วไว้
วา่ " เขาเหลาซานแหง่นีเ้ป็นแหลง่ท่ีอยูข่องมวลหมู่เหลา่เทวดา " 

 กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชมดอกซำกุระที่ สวนสำธำรณะจงซำน  中

山公园赏樱花  ท่ีมีประวติักวา่ 90 ปี เป็นแหลง่ท่ีมี
ทศันียภาพสวยงาม 1 ใน 10 ของเมืองนี ้โดยมี ซากรุะ
ประมาณ  20,000 ต้นท่ีน าเข้าจากญ่ีปุ่ น ภายใน
สวนสาธารณะแหง่นีมี้ถนน  สายหนึง่ท่ีมีระยะทาง
ยาวเกือบ 1 กิโลเมตร สองข้างทางได้ปลกูซากรุะ ช่วง
เดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทกุปี  
 

 
 
 
 
 



 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 พกัชิงเตา่青岛艾美  Le Meridien Qingdao หรือเทียบเทา่ระดบั5 ดาว  
 

วันที่สำม     วันองัคำรที่ 14 เมษำยน 2563   
               (3)   ชิงเต่ำ –เผงิไหล–เผิงไหลเก๋อ–เมืองน ำ้-สุ่ยเฉิง – เมืองเยียนไถ – ภเูขำเยียนไถ    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ เผิงไหล 蓬 莱 ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง )ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีได้รับสมญานามวา่ 
"ดินแดนแหง่สวรรค์บนดิน" ตามต านานเลา่กันวา่ "เผิง
ไหล" เคยเป็นท่ีอยูข่องแปดเซียนข้ามทะเล   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชมเผิงไหลเก๋อ 蓬莱阁 วดัลทัธิเตา๋ สร้างราว 
1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมยัราชวงศ์ซ้อง ภายในเผิงไหลเก๋อมีวิหารอยูห่ลายแหง่ เช่น วิหำรแปด
เซียน 八仙过海 วิหารพระพทุธเจ้า รวมถึงป้อมปราการท่ีสร้างไว้ป้องกนัข้าศกึรุกรานทางทะเลเราจะ
ชมภาพท่ีมาของต านาน “แปดเซียนข้ามสมทุร ซึง่อยูภ่ายในหอแปดเซียน สร้างขึน้ในสมยัเป่ยซง่ ตอ่มา
ในสมยัราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงได้ขยายบูรณะใหม่ ลกัษณะเป็นแปดเหลีย่ม ภายในนอกจากแปด
เซียนแล้วยงัมีเทพเจ้าอ่ืนๆให้ทา่นได้สกัการะ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามทอ่ง เมืองน ำ้-สุ่ยเฉิง水城
ภายในเขตหอเผิงไหล ท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัต้นราชวงศ์หมิงชมหอนิทรรศกำรเรือโบรำณ古船馆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเยียนไถ 烟台( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) ซึง่ตัง้อยูด้่าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลมซานตงท่ีติดกบัทะเลหวง
ไห ่ มีพืน้ท่ีติดทะเลยาวถึง 909 ก.ม. ในอดีตเคยเป็นแหลง่
ประมงท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีทศันียภาพ สวยงาม และเป็นเมืองทา่
ท่ีอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเปิดให้คน
ตา่งชาติจากทัว่ทกุสารทิศเข้ามาลงทนุท ากิจการค้า อีกทัง้
ยงัเป็นแหลง่โรงงานท่ีมีช่ือเสยีงหลายแหง่ เช่น 
โรงงานผลิตรองเท้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โรงงานผลติ



 

บร่ันดีหรือเหล้าองุน่ท่ีคว้ารางวลัชนะเลศิมาแล้ว ฯลฯ  น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขำเยียนไถ 烟台山 เป็นจุดชมวิว 
และทา่เรือ ตัง้อยูท่ี่ตอนเหนือสดุของเมืองเยียนไถ  ล้อมรอบด้วยทะเลสามด้านเป็นธรรมชาติชายฝ่ัง มี
ประวติัศาสตร์ มานานกวา่ 600 ปี เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเยียนไถ  และเป็นจุดชมวิว AAAA ของระดบัชาติ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองเยียนไถ烟台万达文华酒店  Wanda Vista Yantai   หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว   

 

วันที่ส่ี          วนัพุธที่ 15 เมษำยน 2563  
                   (4)   เมืองเยียนไถ–เมืองเวยไห่–เกำะหลิวกงเต่ำ – กองบัญชำกำรทหำรเรือเป่ยหยำง  
                    – เมืองเยียนไถ   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเวยไห่ 威海  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง ) ซึง่ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออกของ
แหลมซานตง เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัทางเหนือใน
สมยัของฉินซีฮ่องเต้ และเม่ือปี ค.ศ.1398 ในสมยั
ราชวงศ์หมิง ยงัเคยเป็นท่ีตัง้ของคา่ยทหารเรือ ชม สวน
ธรรมชาติเวยไห ่ให้ทา่นชมวิวชายทะเลและถ่ายรูปกบัรูป
ปัน้ตา่งๆและถือเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสดุแหง่หนึง่ก็วา่ได้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นมุ่งสู ่เกำะหลิวกงเต่ำ ทา่นจะได้ชมโบราณวตัถุ
และยทุโธปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัยทุธนาวีครัง้ส าคญัระหวา่ง
จีนกบัญ่ีปุ่ นเยี่ยมชม กองบัญชำกำรทหำรเรือเป่ย

หยำง北洋水师兵器馆 ทางทิศตะวนัออกของแหลม
เวยไห ่บน เกาะหลวิกงเตา่ สมรภมิูยทุธศาสตร์ของ
กองทพัเรือจีน ในปีค.ศ.1894  รัชกาลจกัรพรรดิกวางชวี ่
(ท่ีมีพระนางซูสไีทเฮาวา่ราชการอยูห่ลงัม่าน) แหง่
ราชวงศ์ชิง ท่ี เรียกวา่ “สงครำมปีเจี่ยอู่”  甲午战争 ท่ี
จีนท าสงครามเรือพา่ยแพ้ตอ่กองทพัญ่ีปุ่ นในทะเลเหนือ 
แสดงถึงความพา่ยแพ้ท่ีนา่อปัยศอดสสูดุในยคุนัน้   
น าทา่นเดินทางกลบั เมืองเยียนไถ烟台 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองเยียนไถ烟台万达文华酒店  Wanda Vista Yantai   หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว   

 

 

https://www.agoda.com/zh-cn/wanda-vista-yantai/hotel/yantai-cn.html
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP
https://www.agoda.com/zh-cn/wanda-vista-yantai/hotel/yantai-cn.html
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO_uKVxdHYAhVGqo8KHdqoD5YQFghQMAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fzh-hk%2Fbest-western-hotel-yantai%2Fhotel%2Fyantai-cn.html&usg=AOvVaw2hUkcuF1Vw-g7jQLNX_ZqP


 

วันที่ห้ำ     วันพฤหัสบดีที่ 16  เมษำยน 2563 
             (5)   เมืองเยียนไถ–เมืองชิงเต่ำ-สะพำนจ้ำนเฉียว–  เส่ียวอี๋ซำน - โรงงำนผลิตเบียร์ชิงเต่ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองชิงเต่ำ“เกำะ
เขียว” เมืองท่ีมีชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก และด้านใต้
ขนาบไปกบัทะเลเหลอืง ชิงเตา่มีเนือ้ท่ี 10,654 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรในสว่นเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน 
เป็นเมืองส าคญัในการผลติเบียร์ “ชิงเตา่” ท่ีมีช่ือเสยีง
ท่ีสดุในประเทศจีนและสง่ขายออกนอกประเทศด้วย ชิง
เตา่เคยเป็นเขตเช่าของเยอรมนัในปี ค.ศ. 1989-1914 
เยอรมนัได้วางผงัเมืองและสิง่ก่อสร้างตา่งๆไว้อยา่ง
เหมาะสมงดงามดเูป็นเมืองฝร่ังสไตล์บาวาเรียน 
เข้าสูเ่มืองชิงเตา่ ผ่ำนสะพำนชิงเต่ำ-ไฮ่วำน 经红岛 

ระยะทางกวา่ 26.4 ไมล์ ยาวกวา่สะพานข้ามทะเลสปา
พอต์ชาร์ทเทรน คอรส์เวย์ ในรัฐหลยุเซียนา่ของอเมริกา
โดยสะพานแหง่นีถื้อเป็นจุดเช่ือมระหวา่งทา่เรือชิงเตา่ท่ีก าลงัเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางภาคตะวนัออก
ของจีน กบัเมืองหวงัเตา่ สะพานแหง่นี ้ สร้างด้วยงบประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์ ใช้ระยะเวลาการ
สร้างเพียง 4 ปี เป็นสะพานถนนหกเลน สร้างโดยใช้วิศวกรจีนล้วนๆ ใช้คนงานจ านวน 1 หม่ืนคน สร้าง
สะพานสายนี ้ ตลอด 24 ชม. จากปลายสะพานด้านหนึง่ไปอีกด้านหนึ่ง และประเมินวา่ จะสามารถ
รองรับรถยนต์ได้เป็นจ านวน 30,000 คนัตอ่วนั และสามารถลดระยะทางการเดินทางระหวา่งเมืองชิง
เตา่และเมืองหวงัเตา่ เป็นระยะเวลา 20-30 นาทีสะพานแหง่นีย้งัสร้างด้วยเหลก็จ านวน 450,000 ตนั 
ซึง่หากเทียบแล้วสามารถใช้สร้างหอไอเฟิลของฝร่ังเศสได้กวา่ 65 หอ และใช้คอนกรีตเป็น
จ านวน 2.3 ล้านลกูบาศก์เมตร เทียบเทา่กับสระวา่ยน า้ขนาดกีฬาโอลมิปิกเป็นจ านวน 3,800 แหง่
นอกจากนี ้ สะพานแหง่นีย้งัแข็งแกร่งพอท่ีจะรองรับแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวขนาด 8 ริกเตอร์,
พายไุต้ฝุ่ น หรือการพุง่ชนของเรือท่ีมีน า้หนกั 300,000 ตนัทัง้นี ้ ส าหรับเมืองชิงเตา่ ถือเป็นเมืองท่ีมีการ
ขยายตวัเติบโตรวดเร็วท่ีสดุ ด้วยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจราว 16 % ตอ่ปี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าเท่ียว สะพำนจ้ำนเฉียว 栈桥 ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองชิงเตา่ สร้างขึน้ใน ค.ศ.1891 สมยัราชวงศ์ชิง มี
ความ ยาว 440 เมตร กว้าง 10 เมตร สว่นปลายสดุของ
สะพานท่ียื่นไปยงักลางน า้จะมีศาลาทรงแปดเหลีย่มสงู 2 
ชัน้ ซึง่เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีติดบนขวดเบียร์ชิงเต่า  
 



 

แล้วน าทา่นชมเส่ียวอี๋ซำน 小鱼山 จุดชมวิวท่ีทา่น
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองชิงเตา่ในทกุๆมมุมอง
สวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไต  

 ล์เยอรมนัเสมือนหนึง่วา่ทา่นอยูใ่นประเทศเยอรมนัเลย
ทีเดียว  
น าทา่นชม โรงงำนผลิตเบียร์ชิงเต่ำ青岛啤酒厂 เป็น
แหลง่ผลติเบียร์ท่ีมีช่ือเสยีงท่ี สดุของจีน ชมขบวนการ
บรรจุเบียร์ใสข่วด และกระป๋อง เพือ่จ าหนา่ยสูต่ลาดโลก 
(เสาร์-อาทิตย์หยดุท าการ) อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้ลิม้รสชิม
เบียร์ชิงเตา่ท่ีมีช่ือเสยีง ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทาง
สูภ่ตัตาคาร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พกัชิงเตา่青岛艾美  Le Meridien Qingdao หรือเทียบเทา่ระดบั5 ดาว  

 

วันที่หก      วันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563 
             (6)      ปำต้ำกวน–จัตุรัสอู่ซื่อชิงเต่ำ – จุดชมวิวต้ำจู่ชำน  – ชิงเต่ำ  – กรุงเทพฯ    
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่ปำต้ำกวน 八大关 หรือ ถนนแปดสาย 
เป็นจุดชมวิวอีกแหง่หนึง่ท่ีสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม 
สไตล์ยโุรป ได้อยา่งหลากหลาย ส าหรับท่ีมาของช่ือถนน
แปดสายนัน้ มาจากบริเวณนีมี้ถนนแปดสายตดัผา่นกัน 
อีกทัง้ดอกไม้ท่ีเบง่บานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 
ฤดกูาล และนอกจากนีป้าต้ากวนยงัเป็นสถานท่ีสดุแสนโร
แมนติก ท่ีคูรั่กหลายคูเ่ลอืกมาถ่ายภาพแตง่งาน  
น าทา่นชมสญัลกัษณ์เมืองชิงเตา่ “จัตุรัสอู่ซื่อ” 五四广场 
(จตัรัุสห้าสี ่  สร้างขึน้เพื่อเรียกร้องเมืองชิงเตา่คืนจากญ่ีปุ่ น
ในวนัท่ี 4 พ.ค. ค.ศ. 1919)  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นชม ดอกชวนชม杜鹃花 ที่ จุดชมวิวต้ำจู่ชำน  
大珠山赏杜鹃花 เป็นจุดชมวิว ดอกชวนชมบำน
สะพร่ังนับหมื่นต้นทั่วทั่วเขำ ในช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม ท่ีสวยงามอีกแหง่นงึในชิงเตา่  มี 



 

พืน้ท่ีทัง้หมด 65 ตารางกิโลเมตร ภมิูทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม และทรัพยากรการทอ่งเท่ียวมีมากมาย 
จดัเป็นอุทยานแหง่ชาติระดบั AAAA 
 
 

 

 
 
 
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ีXW885 
02.25 น.   ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
  



 

อัตรำค่ำบริกำร  วันที่ 12 – 17 เมษำยน 2562 
      

อัตรำค่ำบริกำร ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ ขัน้ต ่ำ 20 ท่ำน                  39,900 บำท         6,800 บำท 

อัตรำนีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (มีวซีา่แล้ว หกัคืนทา่นละ 1000 บาท)  
 บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   

  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรำนีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 
คา่น า้หนกัเกิน 20  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 ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 



 

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบั ติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

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

 

 

 

 

 

 


