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3 มรดกโลก...พระราชวงัโบราณกู้กง , ก าแพงเมืองจีน , พระราชวงัฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอนัเหมิน  
ตลาดรัสเซีย  ถนนหวงัฟู่จิ่ง นั่งสามล้อมชมเมืองโบราณหูถ้ง 

ชมววิปักกิง่ยามค า่คนื OLYMPIC TOWER 

อาหารพเิศษ : สุกีม้องโกล / เป็ดปักกิง่ต้นต ารับ / อาหารกวางตุ้ง 
 

ก าหนดการเดนิทาง  22-26 ม.ค. 62      ( 5 วนั 3 คนื ) 
 
 
 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สาย
การบิน  ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)  พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับท่านที่หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – น่ังสามล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง – โชว์กายกรรม
ปักกิ่ง 

01.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักก่ิง   โดยเที่ยวบินที่ FM 890  
07.15  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักก่ิง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง กรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัร
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เยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 
1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้น
มา  ตวัเมืองปักก่ิงปัจจุบนัเมืองปักก่ิงไดเ้ปล่ียนแปลงพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่ตอ้นรับโอลิมปิค 2008 สัมผสักล่ิน
ไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตา
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ   บ่งบอกถึงความทนัสมัยของเมืองหลวงปักก่ิงยุคใหม่ได้อย่างน่าช่ืนชม 
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง KFC นาํท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานที่จดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , 
ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดสาํคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองขา้งมี
เขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคาํว่า“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหน่ึง อีกด้านหน่ึง ”ความ
สามัคคปีระชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่
แห่งน้ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได ้นาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมยั
จกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศห์มิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทบัของจกัรพรรดิ 24 
พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรม
เดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาไดดี้ที่สุด และรวมทั้งยงัมีประวติัที่ยาวนานที่สุดในโลก นาํท่าน
เดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายใน
พระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 
ตาํหนกั 1. ต าหนักไท่เหอ เป็นตาํหนักหน้าที่สาํคญัที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเตอ้อกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ต าหนักจง
เหอ เป็นสถานที่พกัรอก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 3. ตาํหนักเป่าเหอ เป็นตาํหนักสอบจอหงวน และเล้ียงรับรอง
แขกบา้นแขกเมือง ผา่นเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบดว้ย จุดสาํคญัคือ พระต าหนัก
พระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงัน้ีอาคารทั้งหมดสร้าง
ดว้ยเคร่ืองไมท้ี่ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน น่ังสามล้อชมหูถ้ง Hu Tong Tricycle (胡同) 
ซ่ึงแปลวา่ ตรอก ซอย หมายถึงยา่นที่อยูอ่าศยัแบบดั้งเดิมของชาวปักก่ิงที่มีมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวน บา้นอิฐชั้น
เดียวมุงด้วยกระเบื้องสีเทาตั้งรียงชิดกันตามตรอกซอย ที่ตดัพาดพนักันตามแนวด่ิงและแนวนอนเป็นตาราง
ส่ีเหล่ียม ชาวหูถงใชชี้วิตแบบดั้งเดิม ประกอบกิจกรรมประจาํวนัอย่างง่ายๆ และเปิดเผย ***จากน้ันน าท่านชม
กายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีช่ือเสียงบนัลือโลกและงดงามเป็นอนัดบั 1 ในกรุงปักก่ิง 

 ค ํ่า รับประทานอาหารค า่ที่ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ร้านไข่มุก –พระราชวังฤดูร้อน (อวีเ้หอหยวน) – ร้านยางพารา –  ถนนหวังฝู่จ่ิง – ตลาดตงหัวเหมิน  
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เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารแวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่ทาํจากไข่มุกนํ้ าจืดน าท่าน
ชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี
ก่อน ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศชิ์งใชแ้ปลราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัที่แห่งน้ี  น า
ท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู น าท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้ นด้วย
แรงงานคนลว้นจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลงัอาหารแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็น
ของฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีน จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่ิง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน 
ซ่ึงเป็นที่ช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่ สุด ในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มี
หา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ 
ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้
และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่
เป็นสตัวแ์ปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั          

ค า่ รับประทานอาหารค ่าที่ภัตตาคาร  ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลีย+พร้อมน ้าจิ้มไทยรสเด็ด  พกัที่ CITY INN 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี  บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ก าแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –หยกจีน – ชมวิว OLYMPIC TOWER  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปักก่ิงให้ เยีย่มชมศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้น
ช่ือของประเทศจีนกว่าพนัปี และโด่งดังไปทัว่โลก ให้ท่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน ส่ิงมหัศจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกในยคุกลาง ที่สร้างขึ้นดว้ย แรงงานของคนนับหม่ืน
คน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผู ้
รวบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถา้นาํวสัดุที่ใชก่้อสร้างกาํแพง
แห่งน้ีมาสร้างกาํแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงที่มีความยาวรอบโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักก่ิง   ท่านมีโอกาสเลือกซ้ือของฝากลํ้ าค่า
ของปักก่ิง คือ หยกจีน ที่ขึ้นช่ือ เลือกซ้ือ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ เคร่ืองประดบันาํโชค จากนั้นนาํท่าน
ชม หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยามค ่าคืน โดย หอคอยโอลิมปิก เป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คของ
ปักก่ิง สร้างขึ้นเพื่อตอ้นรับ มหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ไดท้าํการเปิดให้เขา้ชมในปี 2014 เป็นหน่ึงในผลงาน
การออกแบบที่ไดรั้บรางวลัการออกแบบประจาํชาติ ดว้ยความสูง 258 เมตร 

คํ่า รับประทานอาหารค า่ที่ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  พิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ     



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      PEK-JAN19-5D3N-MU-W36 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหาร  นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ  เทพเจา้นาํโชคที่ชาวจีนให้ความ
เช่ือถือและมีไวบู้ชา เพือ่ความโชคดีและรํ่ารวย    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  หลังอาหารจากนั้น  อิสระช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิต
แห่งหน่ึงในปักก่ิง มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  ของเด็กเล่นฯลฯที่น่ีมี
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นที่นิยมมากของชาวปักก่ิง เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมีคุณภาพและราคาถูก สมควรแก่เวลา
นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน    

19.50 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ MU2071  
00.05+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ… 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ **เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ** พกัเดีย่ว 

22-26 ม.ค. 62 14,999 17,999 3,900.- 
 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเทีย่วตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน

ช าระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มกีาร
ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก คอื บัวหิมะ , หยก , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ร้านยางพารา , ผีเซียะ 

ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะน าสินค้าหลกัของประเทศจีน 
ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง ในการประชาสัมพันธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กับนักท่องเทีย่ว 

 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดนิทางไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดนิทาง 
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@ @ อัตรานี้รวม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมที่พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน  (หนังสือเดนิทางไทย) 
*** ค่าน ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น ้าหนักเกิน กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน ้าหนักที่เกินเอง *** 

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%    - ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาท    
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามดัจาํที่พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น  
 

@  เอกสารส าหรับยื่นวซ่ีาจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท้ี่บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพือ่ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
 

                                                อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
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- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 

 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯ อาทิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 


