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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ มีความยนิดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งอารยธรรม ณ มหานครปักกิง่ 
น าท่านเพลิดเพลินไปกบัการแสดงท่ียิง่ใหญ่ตระการตา กบั  “คณะกายกรรมปักกิง่” 
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เดินทางสะดวกสบายโดยการบนิไทย พรอ้มท่ีพกัและบริการสดุประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 
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รวมค่าวีซ่า หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกม้ือ 
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่29 ธนัวาคม 2018 – 2 มกราคม 2019 (ปีใหม่) 
25-29 ม.ค./8-12,22-26 ก.พ./22-26 มี.ค/29มี.ค.-2 เม.ย/5-9 เม.ย. 

        11-15,12-16,13-17 เม.ย 2019 (สงกรานต)์   ออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง       สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย                                                    

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์ 
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกต่างๆ 

23.59 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG674 
 (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4ชั่วโมง 40นาท ี/ เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินปักกิ่ง   สาธารณรฐัประชาชนจีน-หอฟ้าเทียนถาน-ก าแพง
เกา้มงักร อุทยานเปยไห่-กายกรรมปักกิง่    

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตกิรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและพิธี
การทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พร้อมตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ บริการท่านดว้ยเมนู โจ๊กไข่เยี่ยวมา้ 
ฮะเก๋า เก๊ียวซ่า  ปอเป๊ียะทอด ซาลาเปาไสห้มู ซาลาเปาไสค้รีม ขนมจีบไสห้มู ป่าท่องโก๋ ซ่ีโครงหมูนึ่งเตา้ช่ี ผดั
ผกัคะนา้ 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังล าดับต้นๆอีกแห่งหนึ่งของเมืองจีน หอฟ้าเทียนถานสร้างขึ้ นในสมัย
ราชวงศ์หมงิ รวามปี ค.ศ. 1420 ซึ่งในอดจีสมยัราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ชิงใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรให้
ฝนฟ้าตกตามฤดกูาล... 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ บริการท่านดว้ยเมนูปลาซุนหยูนึ่ง

เตา้ช่ี  ห่านย่างกวางตุง้  ผดัไก่บา้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตา้หูท้รงเคร่ืองกวางตุง้ ผดัคะนา้ 
ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเกา้มงักรท่ีอุทยานเป่ยไห่ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเป๋ยไห่ หนึ่งในอทุยานหลวงโบราณที่มี
สภาพสมบูรณ์ที่สุดของจีนแม้จะผ่านเวลามานานนับพันปีแล้วกต็าม โดยมีจุดเด่นที่ส  าคัญคือองค์พระเจดีย์สขีาวขนาด
ใหญ่ตั้งเด่นสง่าอยู่ด้านบนเนินเขาเกาะหยก และก าแพงเก้ามังกร เป็นแนวก าแพงที่มีลวดลายมังกรเป็นรูปสลักนูนต ่า
อย่างวิจิตรสวยงาม อสิระให้ท่านเกบ็ภาพตามอทัยาศัย...  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิ่นบริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึ่งซีอ๊ิว 
หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เป่าฮือสดอบเนย หอยหลอดใหญ่นึง่เตา้ซ่ี กุง้กุลาสองรส ไก่ทอดหยุนนาน หมอ้ดินเตา้หู ้ผดัผกั
ตามฤดูกาล ซุปกระเพาะหมูตุ๋นเยือ่ไผ่ 

 หลังอาหารค ่าน าท่านชม ความตระการตา ของ คณะกายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของมหานครปักกิ่ง ให้ท่าน
เพลิดเพลินไปกบัการแสดงที่อ่อนช้อย งดงาม และตื่นตาตื่นใจ การแสดงแต่ละชุดจะแสดงถึงท่วงท่าที่อ่อนช้อยและความ
แขง็แรงของนักแสดง จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างด ีถอืเป็นอกีหนึ่งการแสดงที่ห้ามพลาดชม
เมื่อมาปักกิ่ง… 

 
 
 
 
 

 
พักที่ :   GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง            จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง-พระราชวงัฤดูรอ้น 
                                           ถนนหวงัฝูจ่ิง                 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ขอน าท่านชม จตุัรสัเทียนอนัเหมิน จัตรัุสที่ใหญ่ที่สดุในโลกและยังถอืว่าเป็นศูนย์กลางของกรงุปักกิ่ง สถานที่จัดพิธฉีลอง
เนื่องในโอกาสวันส าคญัต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตงุ 
จากนั้นน าท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักูก้ง” หรือ THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในค.ศ.1406 ในสมยั
จักรพรรด ิหยงเล่อ มตี าหนักใหญ่เลก็รวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทบัและว่าราชการของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ใน
ราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และการเมอืงท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เก่าแก่ของเมอืงจนีและชมสถานที่อนัส าคญัต่างๆ มากมายซึ่งถอืได้ว่าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวล าดบัต้นๆที่ต้องไม่พลาดมาเย่ียมชมสกัคร้ังหากได้มโีอกาสเดนิทางมาเที่ยวปักกิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่บริการท่านดว้ยเมนู ปลาซุนหยูนึ่ง
เตา้ช่ี  ห่านย่างกวางตุง้  ผดัไก่บา้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตา้หูท้รงเคร่ืองกวางตุง้ ผดัคะนา้ 
ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ“อี้  เหอ หยวน” ซึ่งมีความหมายว่าอุทยานเพ่ือพลานามัยอันผสม
กลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึ้นประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ที่ท  าให้สิ่งก่อสร้างนี้ สวยงามเป็นที่เล่ืองลือ คือ
พระนางซสูไีทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง น าท่านชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมงิ ซึ่งเกดิจากแรงงานคนขดุขึ้นมา แล้วเอาดิน
ที่ขดุพูนขึ้นไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั้นเอง ชมระเบยีงที่ยาวที่สดุในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดย
ใช้งบประมาณของกองทหารเรือ...(รวมค่าล่องเรือมงักร)จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจ่ิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการช้อป
ป้ิงที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสนิค้าชื่อดังต่างๆ ศูนย์กลางความบันเทงิมากมาย นอกจากนั้น
ยังเตม็ไปด้วยร้านค้ามากมายเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และร้านอาหารพ้ืนเมืองมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทานได้
ตามอธัยาศัย... 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีหมอ้ไฟจักรพรรดิ ปลาตาเดียวทรงเคร่ือง เอ็นหอย
ทรงเคร่ือง หอยทะเลทรงเคร่ือง ลูกช้ินกุง้เยือ่ไผ่ เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เนื้ อไก่ จานรวมเตา้หู ้จานรวม(ไครอท+รากบวั+
ฟักเขียว+มนัเทศ) จามรวมเห็ด จามรวมผกั บะหมีส่ด 

ท่ีพกั GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า  

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง                วดัลามะ-ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-Surprise Outlet 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยการน าท่านเดินทางสู่  วดัลามะ หรือ ที่รู้จักกนัในนาม หย่งเหอกง วังองค์ชาย 4 ในอดีตสถานที่
แห่งนี้  เป็นวังที่ประทบัของพระราชโอรสองคท์ี่ 4 ของคงัซีฮ่องเต้ เมื่อท่านได้ขึ้นครองราชย์ ได้ประทานพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของ
วังแห่งนี้ ให้กบั ลามะ นิกายจีวรเหลือง ประทานพ้ืนที่ทั้งหมดให้กบัศาสนา แล้วเปล่ียนชื่อเป็น วัดลามะ ภายในวัดลามะ
แห่งนี้  ยังมี 1 ใน 3 สิ่งสุดยอดแห่งปักกิ่ง นั่นคือ กระถางธูปสมัฤทธิ์สามขา นอกจากนั้นยังมี ภูเขาอรหันต์ขนาดใหญ่ที่
แกะสลักจากไม้กฤษณา ด้านหน้าท่านยังจะได้พบกบัความสวยงามของอ่างไม้ที่ใช้สรงน า้ของเฉียนหลงฮ่องเต้หลังประสตู ิ
ลวดลายบนอ่างไม้ ได้เล่าเรื่องราวของปลาที่กระโดดข้ามประตูแล้วกลายร่างเป็นมังกรได้อย่างสวยงาม จากนั้นน าท่าน
เลือกซื้อสนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีน กบั รา้นบวัหิมะ 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนู ปลากระพงนึ่งสามสี  กุง้ทอดซอสเสฉวน ขาหมูน ้ าแดง  
เนื้ อเป็ดผดัเห็ดป่า เอ็นหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด า หมูตม้เผ็ด ผดัคะนา้กวางตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน สมัผสักบัความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ของก าแพงมรดกโลก 
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่านจะได้สมัผัสก าแพงเมืองจีนอย่างถึงจุดสงูสดุ และพร้อมกับวิวทวิทศัน์ที่สวยงาม 
สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SURPRISE OUTLET ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สนิค้าของแบรนดเ์นม ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และอื่นๆอกีมากมาย 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เศรษฐีชาวบา้น บริการท่านดว้ยเมนู ออเดิรฟ์ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบั
แขก เป็ดปักกิ่งโตะ๊ละ 1 ตวั ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว  กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอ็นหอยใหญ่ ผดัไก่เสฉวน ซ่ีโครงหมู
อบประจ ารา้น คะนา้ผดัเนื้ อหอยทะเล  ผดัรวมเพือ่สุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรสน ้ าเช่ือม ขา้ว
ผดัหยางโจว 

ท่ีพกั GRAND METRO PARK HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง          ตลาดรสัเซีย-สนามบนิปักกิง่-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซึ่งชื่อ “ตลาดรัสเซีย” มทีี่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซีย
จะเดนิทางเข้ามาหาซื้อสนิค้ากนัที่นี่มากเพ่ือน าไปขายท าก าไรที่รัสเซียอกีท ีแหล่งช้อปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร 
ให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าเลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาท ิหลุยสว์ิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น จากนั้นน า
ท่านเลือกซื้อสนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีนกบั รา้นหยก  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู  เป็ดย่างปักกิ่ง 1 ตวั ปลาตาเด่ียวนึ่งซีอ๊ิว กุง้สองรส

(ลวก+อบเกลือ) หอยนางรมอบวุน้เสน้ คอหมูย่างมาเกา๊ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม รากบวัไสต้บัห่าน ผกักาดขาวอบ
วุน้เสน้ หมอ้ไฟไก่ชิงหยวน  

 เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง 
17.05 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG615 
21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2018 – 2 มกราคม 2019 

25-29 มกราคม/08-12,22-26 กุมภาพนัธ ์2019 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 44,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 42,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 41,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   9,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  18,000.- 

 

อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 22-26 มีนาคม /29 มีนาคม-2เมษายน 2019 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 39,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 38,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 37,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   8,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  12,000.- 

 

อตัราค่าบริการในช่วงวนัท่ี 11-15,12-16,13-17 เมษายน 2019 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 45,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 44,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 43,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   10,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  15,000.- 

▪ สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ ธนาคารไทยพาณชิย ์SCB และธนาคารกสกิรไทย KBANK 

▪ สามารถผ่อนช าระผ่านบตัรเครดติได.้..โดยไม่มดีอกเบีย้ 0% นานถงึ4เดอืน  (กรณุาสอบถามเจา้หน้าที)่ มดัจ าเงนิสด10,000 
บาท (ช่วงปกต)ิ ส่วนทีเ่หลอืช าระผ่านบตัรเครดติได ้มดัจ าเงนิสด 15,000 บาท (ช่วงวนัหยดุ) 

 
 
 
 



Countdown 2019 Romantic Of Beijing  5D3N   7 | ห น้ า  

 บริษทั เวิลด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซ่ี จ ากดั 

 
***กรณีทา่นส ารองทีน่ัง่ล่าชา้ ตัว๋โปรโมชัน่เตม็***ราคาทวัรจ์ะปรบัราคาขึน้ทา่นละ 2,000-4,000 บาทโดยทาง
บรษิทั...จะแจง้ใหท้า่นรบัทราบก่อนตดัสนิใจส ารองทีน่ัง่ (กรุณาส ารองทีน่ัง่ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง) 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรม
การเดนิทาง 

• คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากที่
ทางสายการบนิก าหนดไว ้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชวีติกรณี
อุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 

500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ
นอก 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ชว่งวันหยุด) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดี
คนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสูญหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 
 
 
 
 

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 
 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอื
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่าน ท่านจงึสามาร
ส ารองยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีทา่นจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จาก
ทางบรษัิท เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ป

ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 


