
 
 

 
 

 

เทียนสิน ปักกิง่ 4 วัน 3 คืน  
บินตรงสู่ มหานครเทียนจนิ ดินแดนม่ังคั่งของจีน 

ก าแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์  
จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน 
สนุกสนานกับกจิกรรม.. BEIJING SNOW WORLD 

พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นัง่รถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิง่ 1 เที่ยว 
เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สกุี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว  

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน 

มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน ส่วนของ
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร ** 

 
 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พัก 2 – 3 ท่าน 
ต่อห้อง 

ราคาเด็ก 
2 – 18 ป ี

พักเดี่ยว 

27 - 30 ธันวาคม 2561   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

30 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 2562   17,888.- 21,888.- 4,000.- 

19 – 22 มกราคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

26 – 29 มกราคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)    14,888.- 18,888.- 4,000.- 

28 กุมภาพันธ ์– 03 มีนาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

02 – 05 มีนาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

14 – 17 มีนาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 

16 – 19 มีนาคม 2562   12,888.- 16,888.- 4,000.- 

21 – 24 มีนาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,000.- 



 
 

 
 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ 

 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักก่ิง 

08.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 5 เคาท์เตอร์ 6 สายการบิน
นกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW880 
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 

17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่น
ประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเทียนสิน เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ กรุง
ปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที) ระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วย
ความเร็วสูงสุด 295 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดินทางถึง นครปักก่ิง 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน และ
ได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

ที่พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
 
วันที่สอง      จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก 

 ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักก่ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเน้ือที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถบรรจุคนได้ถึง 
2 ล้านคน จัตุรัสแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมา
ในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบรูณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Imperial Palace or Forbidden City) ตั้งอยู่
ด้านหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผังเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีต าหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง สร้างในสมัยพระเจ้าหย่งเล่อ
แห่งราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทั้งส้ิน 
24 พระองค์ มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบ
ที่สุด ใหญ่ที่สุดและรักษาไว้ได้ดีที่สุด รวมทั้งมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน (Summer Palace) ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่าง

จากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริย์ราชวงศ์ชิง ทรงใช้เป็นที่เสด็จแปร
พระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่งในฤดูร้อน มาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่ง
น้ี เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน มีทะเลสาบคุนหมิงซ่ึงในฤดู
หนาว จะมีลักษณะเป็นน้ าแข็ง สามารถลงไปเดินเล่นกันได้เลยทีเดียว หากได้มาเยือนพระราชวังฤดู
ร้อนในฤดูหนาว ก็จะท าให้ได้สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีความสวยงามไม่แพ้
การมาเที่ยวในสถานที่แห่งน้ีในฤดูอ่ืนๆ 
น าท่านชม ร้านไข่มุก (Pearl shop) ประเทศที่ผลิตไข่มกุน้ าจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลาน้ี ให้ท่านได้มี
โอกาสเลือกซ้ือตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านชม ร้านหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) 
ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ  

ค่ า  บริการอาหาค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง  (3)   
น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง (Beijing Acrobatics Show) ซ่ึงมีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไป อาทิเช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น ส่วนไฮไลท์ คือการขับ
มอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด 

พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม       ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผ่านชมสนาม

กีฬาโอลิมปิกรังนก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 น าท่านชม ร้านหยก (Jade Shop) ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่ากว่าทองและเพชร 

เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นเครื่องประดับน าโชคตามอัธยาศยั 
 น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ของโลก สร้างเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกใน
ประวัติศาสตร์จีน จุดประสงค์ก็เพ่ือป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสร้าง
เพ่ิมเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนส าเร็จในที่สุด ก าแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้าง
ที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกเท่าที่เคยมีมา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล  (5)   
บ่าย น าท่านชม ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ

แมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามัญประจ าบ้านเลยทีเดียว น าท่านเดินทางสู่ Beijing Snow 
World ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, 
สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ าแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่ากิจกรรม, ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์)(กรณีหิมะยังไม่ตกหรือลาน
สกีปิด เนื่องจากสาพอากาศ จะเปลี่ยนไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ แทน) จากนั้นน าท่าน 
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนามกีฬาหลักที่ใช้ใน การแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2008 ตั้งอยู่ใจกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม  

ค่ า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ  (6) 
พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่สี่      ร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักก่ิง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร  

(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านชม ร้านปี่เซียะ (Pi Xiu) ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกบัโชคลาภ เงินทองของชาวจีน เหมาะส าหรับ
ท่านที่ท าการค้าขาย หรือประกอบกิจการตา่งๆ  

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530


 
 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว (Hongqiao Market) ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง อยู่ทางทิศ
ตะวันออก ของหอฟ้าเทียนถาน ชื่อจริง ๆ ของที่น่ีคือ ตลาดมุกหงเฉียว ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ชั้น 
เป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพ้ืนที่รวม 32,000 ตารางเมตร มีของก็อป พวก
กระเป๋า รองเท้า สินค้าไอที เป็นต้น อีกทั้งมีสินค้าหลากหลายกว่าตลาดรัสเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแต้จ๋ิว  (8) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสิน ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
18.15 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT 

เที่ยวบินที่ XW879 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 
22.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  

ส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร ** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านไข่มุก, ร้านยางพารา, 

ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านปี่เซียะ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียน

ชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจาก

คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน 

✓ ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. 

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ค่ารถโค้ชปรับอากาศ และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-
กลับพร้อมคณะเท่านั้น)   

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

× ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจาก
เมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 



 
 

 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เก็บเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

× ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ และ ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า  
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 



 
 

 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 


