
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 13074 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CODE: CNXJ802: ทวัรป์กักิง่ เทยีนสนิ ก าแพงเมอืงจนี 5วนั3คนื 

พชิติก าแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

กายกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก หอฟ้าเทยีนถาน 

พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัฤดรูอ้น ตลาดรสัเซยี  

เมนพูเิศษ: Buffet Chekiskan,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อาหารแตจ้ ิว๋ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (ปกักิง่ 2 คนื ,เทยีนสนิ 1 คนื) 

โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 1-18 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

30 พ.ค.-3 ม.ิย.62 11,989 12,989 4,500 25 

6-10 ม.ิย.62 11,989 12,989 4,500 25 

13-17 ม.ิย.62 12,989 15,989 4,500 25 

20-24 ม.ิย.62 10,989 13,989 4,500 25 

27 ม.ิย.-1 ก.ค.62 11,989 14,989 4,500 25 

4-8 ก.ค.62 11,989 14,989 4,500 25 

22-26 ส.ค.62 11,989 14,989 4,500 25 

29 ส.ค.-2 ก.ย.62 11,989 14,989 4,500 25 

5-9 ก.ย.62 11,989 14,989 4,500 25 

12-16 ก.ย.62 11,989 14,989 4,500 25 

19-23 ก.ย.62 11,989 14,989 4,500 25 

10-14 ต.ค.62 12,989 15,989 4,500 25 

17-21 ต.ค.62 12,989 15,989 4,500 25 
 

 

 

 

 

วนัแรก:        สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  
 

12.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง สายการบนิ 

Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง

ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

15.55 น.      เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ Thai Air Asia  เทีย่วบนิที ่XJ808                                

*คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.40 น.     เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า

สมัภาระออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก (ไมม่บีรกิารอาหารค า่) 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
 

วนัทีส่อง       เทยีนสนิ-ปักกิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง่ 
                                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                               

   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ปกักิง่ โดยรถโคช้ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ถงึปักกิง่ เดนิทาง

สู่ศูนยร์วมชาวจีน จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ 

สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพื่อเป็นที่ระลกึกับอนุสาวรีย์วรีชน 

ศาลา ประชาคม และ  หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัน้น าท่านผ่านประตูเขา้สู่ นครโบราณ หรือ 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์

มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งที่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพื้นที่  720,000 

ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ 

พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

จากนัน้ ผา่นชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยู่ใกลก้บัจัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเป็ดปกักิง่ 

 แวะชม โรงงานไขมุ่กน า้จดื ที่เพาะเลีย้งในทะเลสาบปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื่อส่งออกไป

ขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลติไข่มุกน ้าจืดรายใหญ่ที่สุดใน

เวลาน้ี ให ้ท่านไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไขมุ่ก ครมีบ ารุงผวิ ไขมุ่กธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทุกสภาพผวิเพื่อบ ารุง
ผวิหนา้และกาย ใหเ้ปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาต  ิน าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน หรือ 

หอบชูาฟ้าเทยีนถาน สถานทีจ่ักรพรรดิใ์นราชวงคห์มงิ (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-

1911) ใชเ้ป็นทีบู่ชาสกัการะฟ้าดนิ เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม  ฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบูรณ ์และพสก
นกิรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด เหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่มี

ประมาณ 1700 ไร่ ตน้สนที่ปลูกในพื้นที่น้ีส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี บางตน้มีอายุมากกว่า 500 ปี 

น าท่านผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน

คลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ (บวัหมิะ) ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่

อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ  น าท่านชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  เขา้สูท่ ีพ่กั Hemei Huitong International Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม :     ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน)-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก-ตลาดรสัเซยี-ถนนหวงัฟู่ จงิ 



     

                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 แวะชมอญัมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง ส่งเสรมิ

ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยืนยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้  ก าไลหยก แหวน  หยก หรือ 
เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค  น าท่านเดินทางไป ก าแพงเมืองจนี ชมความยิ่งใหญ่ของ 

“ก าแพงเมอืงจนี” (ด่านจยีงกวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่

สวยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย ์

1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 

กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและใชเ้วลา

สรา้งนานที่สุดในโลก ที่เกดิขึน้ดว้ยฝีมือของมนุษย์ มี

การเกณฑแ์รงงานเกือบลา้นคน และยังมีแรงงานจาก

พวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ 

คนเหลา่น้ีตอ้งท างานในถิน่ทุรกนัดารท่ามกลางอุณหภูมิ

เลวรา้ย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 

องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะ

เสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกนิหรือถูกยักยอกน าไปขาย 

คนงานนับพันจึงตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ าแพง 

ก าแพงเมืองจีนจงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝัง

ศพทีย่าวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มีระยะทาง ยาวกว่า 
50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ 

ก่อนที่จะมีการใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง ก าแพงเมืองจีนถูก

สรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มีการแพ็คดนิไว ้

ระหวา่งไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกนัโดยเสือ่ทอบรเิวณ

ใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพงเมอืงจีนถูกสรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานที่ก าแพงถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนิต 

บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกว่า ก าแพง

เมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทุกวนัน้ี สว่นใหญ่ถูกสรา้งในราชวงศห์มงิ  
  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษสกุ ีส้มุนไพร 

บา่ย เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ  ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที่  ใชใ้นการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 
2008 ซึง่มชีือ่เลน่วา่ รงันก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรา้งที่คลา้ยรัง เริม่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนธันวาคม 2546 

สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรม

จนี (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง อสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดรสัเซยี 

ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้ราคาถูกมสีนิคา้มากมาย ทัง้กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่สามารถต่อรองราคาไดม้ากกว่าครึ่ง

อกีดว้ย เดนิทางสู ่ถนนหวงัฝูจงิ ศนูยร์วมของรา้นคา้แบ

รนดเ์นมชัน้น าและแฟชั่นสมัยใหม่ระดับโลก รา้นอาหาร

ภัตตาคารรา้นขายของฝากของชาวปักกิง่ อสิระท่านชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  เขา้สูท่ ีพ่กั Hemei Huitong International Hotel 

(4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่:         พระราชวงัฤดรูอ้น-เทยีนสนิ-ถนนวฒันธรรม-สนามบนิเทยีนสนิ 



     

                                                                                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน 

อทุยานทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศจีน สรา้งขึน้เมื่อประมาณ 

800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดว้ยแรงงานคน

ลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ

กวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน แวะชม ผชีวิ 

ทา่นจะไดศ้าสตรแ์ห่งการเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวง

จุย้ของชาวจีน และท่านที่ท าการคา้ขาย หรือท าธุรกจิ 

สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็นเครื่องรางของมงคลกับ

บา้น หา้งรา้น และกจิการของท่าน  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษBuffet Chekiskan 

 น าท่านน่ังรถโคช้เดนิทางสู ่เทยีนสนิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

 ถงึ เทยีนสนิ น าท่านชม ถนนวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ อาคารบา้นเรือนเลยีนแบบในสมัยราชวงศ์

ชงิ กูเ่หวนิฮัว่เจยีเปิดเป็นย่านการคา้ตัง้แตปี่ 1986 ถนนสายน้ีมรีา้นรวงมากมาย โดยสนิคา้ทีว่างจ าหน่าย

สว่นใหญ่เป็นประเภทของที่ระลกึทางวัฒนธรรม อาท ิอุปกรณ์การเขยีนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ 

ภาพวาดพู่กัน สนิคา้หัตกรรมต่างๆ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงแลว้ที่น้ียังมีของกนินานาชนิดใหเ้ลอืกชมิ

ระหวา่งเลอืกซือ้ของอกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  

22.40 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia   เทีย่วบนิที ่ XJ809  

*คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีห่า้:         กรุงเทพฯ                                                                                                   

02.15 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

************************* 

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึ

เรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่  รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่านจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทุกครัง้ 
 

-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

 

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร



     

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail 

เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ 

ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน* และหนังสอืเดนิทางไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิ

การช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง 

 (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ตอ้งไม่ใชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร)์ 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 
 

   ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์               ตวัอยา่งรปูถา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่านลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซี่าแบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ทา่น ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ

เทา่น ัน้* 

2.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

3.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

8.(8.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

   (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าท่านละ 9,500 บาทต่อทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



     

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนต่อวนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 


