
 
  
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – ถนนคนเดนิหวงัฝูจิง่ 

07.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2   เคาน์เตอร์  D 12-17 
สายการบินไทย  โดยเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้างฯ คอยบริการต้อนรับท่าน 

10.10 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 614 สู่กรุงปักกิง่ บริการอาหารบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ณ กรุงปักกิง่เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หลงัผ่านพธีืการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเข้า สู่ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ดินแดนหลงับ้านไม้ไผ่ ซ่ึงช่ือเดิมเรียก 

  เป็นภาษาองักฤษว่า “ปักกิง่” แต่ปัจจุบันเปลีย่นเป็น “ไป่จิง”     

ค ่า                       อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร   
  หลงัอาหารให้ท่านได้เดินย่อยอาหารและชมบรรยากาศยามราตรีของเมืองปักกิง่ทีป่ระดับประดาด้วยแสงไฟที่ 
  สวยงามและตึกทีส่วยงามแปลกตาที ่“ ถนนหวงัฝูจ่ิง “ ตลาดตงหัวเหมิน ซ่ึงเป็นทีช้่อปป้ิงใหญ่ทีสุ่ด ถนนคน 
  เดินในช่วงค ่าทีค่ึกคักทีสุ่ดของปักกิง่ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าช่ือดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร  ศูนย์กลางความ 
  บันเทงิมากมาย ทีจ่ะสร้างสีสันให้กบัผู้ทีม่า จับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่าน เข้าสู่ทีพ่กั  GUAN TONG JIAN HUI HOTEL / เทยีบเท่า  ( 4 ดาว ) 
 
 
 
 
 



 
 

 

วนัทีส่อง จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัโบราณกู้กง –วดัลามะ – กายกรรมปักกิง่  
07.00 น. อาหารเช้า ของโรงแรม   
 หลงัอาหารน าท่าน”ชมจัตุรัสเทยีนเหมิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้าน

คน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่เป็นสถานทีจั่ดงานพธีิเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆบริเวณ
จัตุรัสมีประตูเมอืงโบราณ เจิ้งหยางอนุสาวรีย์วีรชนหอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง ศาลาประชาคมจากจุดนีท่้าน
จะได้มองเห็นจัตุรัสส าคัญแห่งนีค้ือ พลบัพลาเทยีนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยว่า 
“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหน่ึง อกีด้านหน่ึง “ความสามัคคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ”  

 ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุง  สถานทีแ่ห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนกว่็าได้  จากน้ันน า
ท่านผ่านประตูเข้าสู่“พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง”   เป็นพระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลกมีเนือ้ทีก่ว่า 72,000 

ตารางเมตร หรือประมาณ  450 ไร่ สร้างขึน้เมื่อราว 580 ปีก่อน ที่น่ีเคยเป็นวงัหลวงอันเป็นทีป่ระทบัของ
จักรพรรดิ์จีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงรวม 24 พระองค์ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง มีพระ
ต าหนักใน พร้อมเคร่ืองใช้ในราชส านักซ่ึงหาชมได้ยาก  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน สู่ “วดัลามะ” หรือรู้จักกนัในอกีช่ือหน่ึงว่า วดัย่งเหอกง YONG HE GONG สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่

เดิมเคยเป็นต าหนักที่ประทบัของจักรพรรดิยงเจิน้ หรือองค์ชายส่ีผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง
แห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายส่ีได้สืบราชบัลลงัค์แล้วได้ยกสถานทีแ่ห่งนีใ้ห้เป็นวดัลามะ วดัแห่งนีเ้ป็นที่ 

 ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยนื หรือ พระศรีอารยเมตไตร ซ่ึงสูงถึง 26 เมตร แกะสลกัด้วยต้นจันทน์หอม
ทั้งต้นใช้เวลาในการแกะสลกัถึง 10 ปี ซ่ึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ สมควรแก่เวลาน าท่าน 

 “ชมกายกรรมปักกิง่” เป็นการแสดงความสามารถในการโชว์ 
 หวาดเสียวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายชุด 

 แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน 

 เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์ คือ การขับ 

 มอเตอร์ไซด์หลายๆ คันวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากดั 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GUAN TONG JIAN HUI HOTEL / เทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

วนัทีส่าม  พระราชวงัอวเีหอหยวน – ถนนเฉียนเหมนิ – THE PLACE  

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านชม “พระราชวงัฤดูร้อนอวเีหอหยวน” อุทยานทีใ่หญ่และงดงามทีสุ่ดของประเทศจีน สร้าง
ขึน้ประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวง 
มาประทบัที่แห่งนี ้น าท่านชมทีป่ระทบัของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู น าท่านชมทะเลสาบคุนหมิง
ทีขุ่ดขึน้ด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมาจากทะเลสาปซีหูที่หังโจว เดินชมระเบียงกตัญญูบนหลงัคามีภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกบัเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ วรรณคดีความยาวระเบียงรวม 777 
เมตร 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม  “ ถนนเฉียนเหมิน” เป็นย่านการค้าที่รักษาเอกลกัษณ์แบบจีนๆ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมมรดกทาง 
  วฒันธรรมทีแ่สดงถึงความรุ่งโรจน์อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารช่ือดังและร้าน 
  ขายสินค้าเก่าแก่ทีเ่ช่ียวชาญในการผลติและขายสินค้าเฉพาะด้าน ร้านค้าและร้านอาหารย่านนี้แข่งกันสร้างสีสัน 
  และตกแต่งร้านให้ดูอลงัการ รวมทั้งแข่งขันกนัชูประเด็น “ ความเก่าแก่ “ (ทีบ่่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ)  ของ 
  ร้านเป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าและนักท่องเทีย่ว บางร้านจะติดป้ายไว้ว่า เปิดร้านมาตั้งแต่ ปี 1903 บางร้านกท็ าเป็น 
  รูปป้ัน “ เหวยีนซ่ือข่าย “ น าซาลาเปาไปถวายพระนางซูสีไทเฮา (ราชวงศ์ชิง) ตั้งไว้หน้าร้านเพือ่บอกแก่ผู้คนที่ 
  ผ่านไปมาว่า “ พระนางฯ เคยโปรดซาลาเปาร้านนี้) น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงไฮโซใจกลางเมืองกรุงปักกิ่ง “ซ่ือเม่า 
  เทยีนเจีย THE PLACE” ห้างฯใหม่ทีต่กแต่งหรูหราชมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง และชม SKY SCREEN  
  ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบช้ินเดียวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก   
ค ่า  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหาร น าทาน สู่ทีพ่กั GUAN TONG JIAN HUI HOTEL/ เทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  ก าแพงเมอืงจนีด่านจวีหยงกวน –สวนผลไม้ – สนามกฬีารังนกด้านนอก ( ผ่านชม ) 
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านชม “ ก าแพงเมืองจีน ด่านจวหียงกวน” หน่ึงในมหัศจรรย์ของโลกทีส่ร้างด้วยแรงงานคนนับ
หมื่น มีความยาว6,350 กม. ซ่ึงถูกสร้างขึน้คร้ังแรกเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ผู้รวบรวม
ประเทศจีนเป็นปึกแผ่นในสมัยน้ันตัวก าแพงสูงราว 7 เมตร และกว้าง 6 เมตรว่ากนัว่าหากใช้วสัดุก่อสร้างทีส่ร้าง
ก าแพงแห่งนีม้าสร้างก าแพงทีม่ีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้ก าแพงทีม่ีความยาวครบรอบโลก 1 รอบ    

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  สวนผลไม้ ให้ท่านได้อสิระชิมผลไม้สดๆจากสวน ตามฤดูกาล และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัความ

สวยงามของสวนผลไม้ทีป่ลูกเรียกรายกนัในพืน้ที่ทีก่ว้างใหญ่ 



 
 

หมายเหตุ :     หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย...มผีลท าให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเทีย่วเข้าชม...
ทางห้างฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินหรือเปลีย่นแปลง รายการใดๆ ทดแทน 

 น าท่าน ผ่านชม สนามกฬีาโอลมิปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรม 
 ของชาวเยอรมัน ชมอฒัจรรย์ใช้จัดพธีิเปิด-ปิดการแข่งขัน 
 กฬีามวลมนุษยชาติทีปั่กกิง่ ปี 2008 เดือน 8 วนัที ่8 เวลา 8 โมง 
 ( 20.00 น. ) จุผู้ชมได้ 91,000 ทีน่ั่ง เป็นอฒัจรรย์ลกัษณะคล้าย 
 “รังนก” มีโครงตาข่ายเหลก็สีเทาเหมือนกิง่ไม้หอหุ้มเพดานและ 
 พนังอาคารท าด้วยวสัดุโปร่งใส มีลกัษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง 
 และชมสระว่ายน า้ สร้างด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัยทีสุ่ด มีรูปลกัษณ์คล้าย “ก้อนน า้ส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่” เป็น

โครงสร้างทีใ่ช้พลงังานแสงอาทติย์ในการเดินเคร่ืองเพือ่กรองน า้เสียของสระว่ายน า้ และก าแพงอาคารเหมือน
ฟองน า้ทีเ่คลือ่นไหวตลอดเวลา  

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตคาร 
  หลงัอาหาร น าท่านสู่ทีพ่กั GUAN TONG JIAN HUI HOTEL / เทียบเท่า 

วนัทีห้่า  หอเทยีนถาน – ตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิง่ - กรุงเทพฯ   

07.00 น. อาหารเช้าของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หอสักการะฟ้าเทียนถาน เดิมเรียก 'หอสักการะฟ้าดิน' แรกเร่ิมเป็นสถานที่ที่
จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที ่9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิง้ (ค.ศ.1530) ได้
มีการสร้าง 'หอสักการะดิน'ขึน้ทางทศิเหนือชานกรุงปักกิง่ สถานทีแ่ห่งนีจึ้งเป็นทีส่ าหรับเซ่นไหว้สักการะ
เฉพาะเทพเจ้าแห่งฟ้า แล้วเปลี่ยนมาใช้นาม เทียนถันทั้งนี ้การประกอบพธีิสักการะ และสวดมนต์ภาวนาต่อ
สวรรค์ของกษัตริย์ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระท าขึน้เพือ่ขอความสิริมงคลแก่
ตน ขอฟ้าขอฝนให้พชืผลในไร่นาอุดมสมบูรณ์ พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนพืน้ทีก่ว่า 2 ล้านตารางเมตรของ
เทยีนถัน(ใหญ่กว่า ‘กู้กง-พระราชวงัต้องห้าม’ 4 เท่า) น าท่านชมก าแพงสะท้อนเสียง หากเราลองพูดใส่ก าแพง
ด้านหน่ึง อกีด้านหน่ึงจะได้ยินเสียงของเราด้วย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านเลอืกซ้ือสินค้าแบ
รนด์เนม ทีเ่ลยีนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ อาท ิหลุยส์วติตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น ... 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านเลอืกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ทีเ่ลยีนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ อาท ิหลุยส์

วติตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 615  กลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุก ๆ ท่าน 
 



 
   

วนัเดนิทาง     24 -28  กรกฎาคม , 10 -14 ,  24-28  สิงหาคม  2019 

 
 

วนัเดนิทาง   11 – 15 , 25 – 29 กนัยายน , 12 – 16 , 23 – 27 , 26 – 30  ตุลาคม  2019 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  ( เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ) ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันทศันาจร (Economy class) 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 27,900.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่  2 ท่าน 25,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 23,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ   4,500.-  บาท 

อตัราค่าบริการ  ( เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ) ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันทศันาจร (Economy class) 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 32,900.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 30,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 28,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ    5,500.-  บาท 



 
แวะร้านช้อปป้ิง 4 ร้าน 
1.           ร้านยาบัวหิมะ มีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวกเป็นทีพ่สูิจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ 
              เหตุการณ์ทีเ่กดิไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ 
2.           ร้านหยกจีน  ของล า้ค่าของปักกิง่ ชาวจีนเช่ือว่าหยกคือสัญญลกัษณ์ของความดีงาม มีสติปัญญา 
              ความยุติธรรม  และความกล้าหาญ เช่ือกนัว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข  
              ความเจริญรุ่งเรือง และมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอกีด้วย 
3.           ร้านไข่มุก ให้ท่านได้ชมและเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากไข่มุก อาท ิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  
               และเคร่ืองประดับที่ใช้ไข่มุก  ในการตกแต่งให้สวยงาม เป็นต้น 
4.            ร้านผลติภ้ณฑ์ยางพารา เป็นสินค้าของใช้ในบ้านที่ท ามาจากยางพารา เป็นในลกัษณะสินค้าที่ 
                แปรรูป  เช่น  หมอน  ทีน่อน  และสินค้าเพือ่สุขภาพ  
 
อตัรานีร้วม 
   ค่าอาหารตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
    ค่าธรรมเนียมสนามบิน  ค่าบริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าทีพ่กัโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )        
    ค่าพาหนะบริการน าเที่ยว และค่าเข้าชมสถานทีต่ามทีร่ายการระบุ     
    ค่าสัมภาระเดินทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 20  กก.  
    ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว      
   ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเทีย่ว และ อาหาร พเิศษทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
    ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%   (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี)    และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3  % 

   ค่าทิปไกด,์ทิปคนขบัรถ, วนัละประมาณ 10 หยวน/วนั/คน 
    ค่าทปิเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวน/ห้อง 

   ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 
 
 



 
 

  เอกสารประกอบการยืน่ขอวซ่ีาจีน   

   ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายุใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือนขึน้ไป (นับจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป (รูปสี) ฉากหลงัสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

           (ตั๋วเคร่ืองบินไป- กลบัช้ันประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทวัร์)  
การช าระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   10,000  บาท ณ วนัจองและช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วนั   
 ( ส าหรับช่วงลองวคีเอนท์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   15,000 บาท   ณ วนัจอง  
และช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20  วนั ) 
 

กำรยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

    กรณียกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 14 วนัท าการ       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิการเดินทางกะทนัหัน   (อย่างน้อย 6  วันท าการ )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด ไม่วา่กรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน 
      หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ี
สถานฑตูนั้น ๆ เรียกเกบ็ 



 
 
หมายเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับสูงข้ึน บริษทัฯ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาความเป็นจริงท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ  

           
 


