


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินปินไห	หรือ	สนามบินเทียนจิน	-	รถไฟ
ความเร็วสูง	จีน	-	กรุงปักกิ่ง

พักที่	TIANJIN
HOLIDAY	INN
EXPRESS	4
ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	ไขมุกจีน	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	BEIJING
HOLIDAY	INN
EXPRESS	4
ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

3 กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	รานหยก
-	ตลาดรัสเซีย

พักที่	BEIJING
HOLIDAY	INN
EXPRESS	4
ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

4 รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	แมน้ําไหเหอ	-	ชิงชําสวรรค

พักที่	TIANJIN
HOLIDAY	INN
EXPRESS	4
ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

5 บานกระเบื้องเทียนจิน	/	บานเกาของหวงหรงเหลียง	-	วัดเจําแมทับทิม
เทียนสิน	-	ถนนวัฒนธรรมเมืองเทียนสิน	-	สนามบินปินไห	หรือ	สนาม
บินเทียนจิน	-	สนามบินดอนเมือง

16	ก.พ.	61	-	20	ก.พ.	61 ฿16,899 ฿20,899 ฿16,899 ฿4,000

6	มี.ค.	61	-	10	มี.ค.	61 ฿15,899 ฿19,899 ฿15,899 ฿4,000

12	มี.ค.	61	-	16	มี.ค.	61 ฿15,899 ฿19,899 ฿15,899 ฿4,000



ชวงเชา
10.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(Terminal	1)	ชัน้	3	ประตู

5	แถวที	่6	สายการบิน	NOK	SCOOT	(XW)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

ชวงบาย
13.20	น.	เหินฟาสู	นครเทียนจิน	ประเทศจีน	เทีย่วบินที	่XW880	(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ํา

ดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)

ชวงคํ่า	
18.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินเทียนจินปินไห	นครเทียนจิน	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟเทียนจิน
เพื่อ	นัง่รถไฟความเร็วสูง	สู	ปักกิง่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	-	45	นาที)	ดวยความเร็วสูงสุด	295

กิโลเมตรตอชั่วโมง
พักที่	TIANJIN	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

สนามบินเทียนสิน	เมืองเอกเทศ	1	ใน	4	ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ	ฉงชิ่ง	ตั้ง
อยูทิศตะวันตก	หางออกไปจากปักกิ่งประมาณ	160	ก.ม.	ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย



บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIANJIN	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม	ชมศาลา

ประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน	สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	พระราชวังตองหามกูกง	สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ	์24

พระองค	ในสมัยราชวงศหมิงและชิง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เป็ดปักกิง่	2	ตัว

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานเดินทางสู	รานไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
จากน้ันนําทานสู	ถนนหวังฟูจิง่	ศูนยกลางการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของปักกิ่ง	รวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อ

ดัง	รานคา	รานอาหาร	ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย	ที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มาจับจาย	ณ	ที่แหงน้ี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	BEIJING	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร



ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เป็ดปักกิ่ง	2	ตัว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEIJING	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะ	ชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	บัวหิมะ	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษา

แผลไฟไหม	ผุพอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆ	ของจีนสมัย

โบราณ	สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยรา
ชวงศหมิง	ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก	มีความยาวทั้งหมดถึง	6,350	กิโลเมตร
นับเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	สุกี้มองโกเลีย

ชวงบาย	
นําทานผานชม	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron

เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	โคลอสเซี่ยม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด	-	ปิดการแขงขัน
โอลิมปิก	2008	มีลักษณะภายนอกคลายกับรังนก
นําทานเดินทางสู	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	แหลงรวมสินคาแบรนดจีน	และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆ

มากมาย	อาทิกุชชี่	พราดา	ดีแอนดจี	หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดัง	ไนกี้	อาดิดาส	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	BEIJING	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	สุกี้มองโกเลีย

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	BEIJING	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานผีเซีย๊ะ	เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน
จากน้ันนําทานสู	หอฟ าเทียนถาน	ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	1998	หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่

โดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน	สรางขึน้มาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง	ค.ศ.1420
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	อาหารกวางตุง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเทียนจิน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2ชั่วโมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอนชม

วิวธรรมชาติอันสวยงาม



ราคาทัวรไมรวมคาขึ้นชิงชาสวรรค	เทียนจิน	อาย

จากน้ันนําทานชม	วิวแมน้ําไหเหอ	วิวสองขางทาง	ที่มีสิ่งกอสรางทั้งสองฝ่ัง	ฝ่ังหน่ึงเป็นสิ่งกอสรางเกาๆ
สไตลตะวันตก	สวนอีกฝ่ังเป็นตึกยุคใหมทั่วไป
อิสระใหทาน	ถายรูปชิงชาสวรรค	เทียนจิน	อาย	ชิงชาสวรรคขนาดใหญที่สรางอยูบนสะพานกลางแมน้ํา

จื่อหยา	โดยมีความสูงประมาณ	120	เมตร	และมีเสนผาศูนยกลาง	110	เมตร	ถูกสรางขึน้ในปี	2008	ที่ผานมาน้ี
เอง	(ไมรวมคาขึ้นชิงชาสวรรค)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	ซาลาเปาโกวป ูหลี่
พักที่	TIANJIN	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(9)	เมนูพิเศษ	!!	อาหารกวางตุง

แมน้ําไหเหอ	เป็น	1	ใน	7	แมน้ําสายที่ใหญที่สุดของประเทศ	และใหญที่สุดสาย
หน่ึงของภาคเหนือ	แมน้ําไหเหอประกอบดวยแมน้ําสายยอย	5	สายคดเคี้ยวลัด
เลาะผานตัวเองเทียนจิน	และดวยความที่สถาปนิกวิศวกรไมอาจยกแมน้ําไป
วางทางอื่นได	ผังเมือง	ถนนหนทางตาง	ๆ	ในตัวเมืองเทียนจินจึงถูกออกแบบ
เพื่อสอดรับกับแมน้ําไหเหอเป็นหลัก

ชิงชําสวรรค	TIANJIN	EYE	วงลอชิงชาสวรรคลอยฟา	แลนดมารคแหงใหม
ของเมืองเทียนจิน	ณ	แผนดินจีน	ตั้งอยูริมแมน้ํา	Hai	River	เหนือสะพาน
ใจกลางเมือง	จุดศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจ	ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมา
เที่ยวชมวิวของเมืองในมุมสูงเสียดฟา	เปิดตัวครั้งแรกในปี	2008	เป็นหน่ึงใน
สามของชิงชาสวรรคยักษแหงประเทศจีน	มีความสูงถึง	120	เมตร	สรางอยู
เหนือสะพาน	Yougle	Bridge	ชิงชาสวรรคใชวัสดุเป็นเหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนใน
ตอนกลางวัน	ใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอล	โดยในตอนกลางคืนจะมีการ
ประดับประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเป็นสีสันสวางกับผืนน้ําอยางสวยงาม

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(10)	เมนูพิเศษ	!!	ซาลาเปาโกวป ูหลี่
	พักที่	TIANJIN	HOLIDAY	INN	EXPRESS	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	บานกระเบื้องเทียนจิน	โดย	จางเหลียนจื้อ	เจาของบานใชทุนการสรางมากถึง	500	ลาน

หยวน	มีเครื่องลายคราม	และ	กระเบื้องโบราณ	สมัยราชวงศถัง	ราชวงศซง



จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดเจาแมทับทิม	เทพธิดาผูพิทักษนักเดินทาง	เชื่อวา	นมัสการหมาโจวแลวจะเดิน
ทางโดยสวัสดิภาพ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนวัฒนธรรมโบราณ	เป็นสถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนจิน	ตั้งอยูในเขตหนาน

ไค	ตึกรอบๆทั้งหมดเป็นแบบโบราณทั้งน้ัน

ชวงคํ่า	
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
19.50	น.	กลับสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW879	(บน

เครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)
23.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

บานกระเบื้องเทียนจิน	โดย	จางเหลียนจื้อ	เจาของบานใชทุนการสรางมากถึง
500	ลานหยวน	(ราว	2,500	ลานบาท)	มีเครื่องลายคราม	กวา	4,000	ชิ้น
ประกอบดวยหินออนและมีหินคริสตัลน้ําหนักรวมกวา	40	ตัน	และ	กระเบื้อง
โบราณกวา	700	ลานชิ้นเครื่องแกวชาวกระเบื้องจากสมัย	ราชวงศถัง	รา
ชวงศซง	กวา	300	ชิ้น	รูปป้ันหินออนโบราณกวา	300	ตัว	ที่ตกแตงในสไตล
ฝรั่งเศส

วัดเจาแมทับทิม	ตั้งอยูติดกับถนนของโบราณ	ถือเป็นสิ่งกอสรางที่	เกาแกที่สุด
ของเมืองเทียนสิน	และวัดเจาแมทับทิมแหงน้ียังเป็นวัดที่เกาแกที่สุดของจีนอีก
ดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่แหงหน่ึงในเทียนจินที่สรางอาคาร	บานเรือนเลียนแบบในสมัย
ราชวงศชิง	กูเหวินฮ่ัวเจียเปิดเป็นยานการคาตั้งแตปี	1986	ถนนสายน้ีมีราน
รวงมากมาย	โดยสินคาที่วางจําหนายสวนใหญเป็นประเภทของที่ระลึกทาง
วัฒนธรรม	อาทิ	อุปกรณการเขียนอักษรจีน(	เหวินฝางซื่อเป า	แกะสลักตรา
ประทับ	ภาพวาดพูกัน	สินคาหัตกรรมตางๆ	นอกจากจะไดชอปป้ิงแลวที่น้ียังมี
ของกินนานาชนิดใหเลือกชิมระหวางเลือกซื้อของอีกดวย

สนามบินเทียนสิน	เมืองเอกเทศ	1	ใน	4	ของจีนรวมทั้งปักกิ่ง	เซี่ยงไฮ	ฉงชิ่ง	ตั้ง
อยูทิศตะวันตก	หางออกไปจากปักกิ่งประมาณ	160	ก.ม.	ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษทัฯ	ยินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
4.	โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล

ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก
5.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีท่า

งบริษทัฯ	ไมสามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
9.	บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว

เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
10.	ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอน

การทําจองทัวร
11.	ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาใน
รายละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)
13.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน	

-	3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง	
-	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
14.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หรือ	ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น	(ภายใน	48	ชัว่โมง	หรือ	2
วัน	นับจากวันทีท่ําการจอง)
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15	วัน	กอนการเดินทาง	(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด	รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์
หมายเหตุ	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาทีทุ่กครัง้
3.	รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	4	ดาว	4	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2-3	ทาน	ตามเหมาะสม)

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	12	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารม้ือใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม



5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ-สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด	(ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	1	ใบ	จํากัดไมเกิน	20	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตัง้แต	อายุ	16	–	69	ปี	เทานัน้	**
หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน-15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึ้นไป	คุมครองเพียง	50%	ของ
วงเงินคุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทัง้สิ้น	**ลูกคา
ทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิม่เติมกับ
ทางบริษทัได	**ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน	(ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร

ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)
4.	คาทําวีซาชาวตางชาติ	ซึง่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป	(กรณีตางชาติ	จายเพิม่จากคาทัวร	800

หยวน	และผูเดินทางเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง	(สําหรับผูถือ

พาสสปอตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานัน้)
หมายเหตุ
หากยกเลิกเดินทาง	วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	รวมทั้งไมสามารถ

คืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)	ตอง

ยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	หรือ	ทานมี

ความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา	วีซาเดี่ยวยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ	ทานละ	1,500
บาท	หรือ	วีซาดวน	2	วัน	ทําการ	ทานละ	2,550	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)
สําหรับผูทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	

1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน
8.อิรัก	9.อิหราน	10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย
17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย(ตัง้แตปี	2014
เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได	ตองทําวีซาเดีย่วเทานัน้)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้)
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	(ตองชัดเจนเทานัน้	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา	และตองถายใหติดทัง้	2	หนา	ดังตัวอยาง)
2.	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม



3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ
ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ	:
1.	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
3.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
4.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
5.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ	(ในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได)
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทา

จิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก	9.อิหราน	
10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย
(ตัง้แตปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได	ตองทําวีซาเดีย่วเทานัน้)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**



หมายเหตุ
**	กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033

ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับผูถือพาสสปอตไทยเทานัน้)
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุป

มีการคอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนัก

ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานนวดเทา,	รานไขมุก,	รานบัวหิมะ,	รานหยก,	รานผีเซีย๊ะ,	รานหมอนยางพารา
ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุก
รานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทาน	เป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	ทาน	/	ราน

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึน้ไป	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
5.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
6.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
8.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน

ทาง		พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


