
     

 
 
 
 
 
CODE : XW-B89  Nihao Beijing  ทวัรป์กัก ิง่   4วนั3คนื 

 

CODE : XW-B89  Nihao Beijing ทวัรป์กัก ิง่   4วนั3คนื  
ปกักิง่:   จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  ศนูยช์ากายกรรมปกักิง่   
 พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน  โรงงานไขม่กุน า้จดื  ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ   
 ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) รา้นหยก  พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ ตลาดรสัเซยี 
อาหาร: Buffet Chekiskan ม ีSeafood BBQ  สกุีย้ากี ้Buffet นานาชาต ิ พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้  ,  
                       เป็ดปกักิง่, สกุ ีม้องโกล , อาหารแตจ้ ิว๋   
ทีพ่กั:              โรงแรมระดบั 4 ดาว (ปกักิง่ 3 คนื)            

เดนิทางสบายโดยสายการบนิ NOKSCOOT ล าใหญ ่B777-200ER 415 ทีน่ ัง่ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

11-14 พ.ค. 60 14,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 25 

18-21 พ.ค. 60 14,988 4,500 25 

25-28 พ.ค. 60 14,988 4,500 25 

01-04 ม.ิย. 60 13,988 4,500 25 

15-18 ม.ิย. 60 13,988 4,500 25 

22-25 ม.ิย. 60 13,988 4,500 25 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 60 13,988 4,500 25 

06-09 ก.ค. 60 16,988 4,500 25 

08-11 ก.ค. 60 16,988 4,500 25 

15-18 ก.ค. 60 12,988 4,500 25 

20-23 ก.ค. 60 13,988 4,500 25 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 60 13,988 4,500 25 

03-06 ส.ค. 60 13,988 4,500 25 

10-13 ส.ค. 60 17,988 4,500 25 

19-22 ส.ค. 60 12,988 4,500 25 

26-29 ส.ค. 60 13,988 4,500 25 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 60 13,988 4,500 25 



     
 

** ราคานีร้วมคา่วซีา่แบบกรุป๊แลว้ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง** 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  เทยีนสนิ น ัง่รถไฟความเร็วสงู ปกักิง่   
08.30 น.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้3 ประตู 6-7 

เคานเ์ตอร ์   7 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบ    จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

11.20 น.     ออกเดนิทางสูเ่ทยีนสนิ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW880  
(สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

17.00 น.   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่ เพือ่น าทา่น
ขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเทยีนสนิ  จากนัน้น าทา่น สมัผัส
ประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟความเร็วสงูหวัจรวด Bullet Train 
เดนิทางสูป่กัก ิง่ ใชเ้วลา ประมาณ 45 นาที ่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 
กม.ตอ่ช ัว่โมง เดนิทางถงึสถานรีถไฟปักกิง่ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก (ไมม่บีรกิารอาหารเย็น) 
:เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัทีส่อง:   จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน 
                 ชมกายกรรมปกักิง่                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้พาชมศูนยร์วมชาวจนี “จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ” จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานทีจั่ดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา
ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นผ่านประตูเขา้สู่นคร
โบราณหรอื “พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง” สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของ
จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ ชมโบราณสถานและ
สิง่กอ่สรา้งทีท่รงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตาราง

เมตร ชมหมู่อาคารเครือ่งไมท้ี่ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชม
พระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้ง
วา่ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮาจากนัน้ผา่นชมดา้นนอกของ
“โรงละครแหง่ชาตปิกักิง่หรอืตกึไข”่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

บา่ย     น าท่านเดนิทางไปชม “พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน” อุทยานที่ใหญ่
ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิที่
ขุดขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดิ
กวางสู ชมระเบยีงกตัญญูและเรอืหนิอ่อน จากนัน้พาชม “โรงงานไขมุ่กน า้
จดื” ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไป
ขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิต
ไข่มุกน ้าจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ใหท้่านไดม้โีอกาสเลือกซือ้ไข่มุก ครีม
บ ารุงผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพผวิ  เพือ่บ ารุงผวิหนา้และกายให ้
เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ  จากนั้นน าท่านผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อน
คลายที่ “ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ” ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดีตถงึ
ปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ  เป็ดปงักิง่ ไวนแ์ดง  

หลังอาหารค า่ พาชม “กายกรรมปกักิง่” สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  
:เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL  (4*)  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    

วนัทีส่าม:    ก าแพงเมอืงจนี พพิธิภณัฑห์ุน่ข ีผ้ ึง้ ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค 
                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไป ก าแพงเมอืงจนี จากนัน้พาทา่นชมความยิง่ใหญข่อง “ก าแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีง
กวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ทา่นจะไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์   ใน   ของโลกในยคุ
กลาง มรีะยะทางยาวกวา่  ,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุและใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุใน
โลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยงัมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่
ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นีต้อ้งท างานในถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย คอื 
35 องศาเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ -2  องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามกั



     

ถกูขโมยกนิหรอืถกูยกัยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย รา่งถกู
ฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “หลมุฝังศพ
ทีย่าวทีส่ดุในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่
สามารถลอ้มโลกกวา่   รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพง
เมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่ง
ไมแ้ผน่ใหญ ่ และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ใน
บางสถานทีก่ าแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี ก าแพงถกูสรา้งโดย
ใชโ้คลน ท าใหช้ ารดุไดง้า่ยกวา่ ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวันนี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ    

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (สกุ ีม้องโกล) 

บา่ย แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชร
น่ันก็คือ  “หยกจนี” ชาวจีนมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าค่า เป็นสริิ
มงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความ
เจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคดี อายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไลหยก 
แหวนหยก หรอื เผ่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค เขา้ชม “พพิธิภณัฑ์
หุน่ขีผ้ ึง้”  ทีบ่อกเล่าประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของจนีในยคุราชวงศห์มงิ 
ตัง้แต่จนยุคเริม่ตน้ถงึสิน้สุดราชวงศ์ โดยใชหุ้่นขีผ้ ึง้เหมอืนจรงิกว่า 126 
ชวีติ ซึง่มทีัง้บคุคลส าคัญและมชีือ่เสยีงในสาขาต่างๆ ไมว่่าจะเป็นนักการเมอืง นักวชิาการ นักวทิยาศาสตร ์
ศลิปิน นักกฬีา ฯลฯ แสดงไวใ้นหอ้งทัง้หมด 26 หอ้ง จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงปักกิง่
(กรณีพพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ปิดท าการจะน าท่านชมพพิธิภัณฑภ์าพ3มติแิทน พพิธิภัณฑท์ี่รวบรวมงานศลิปะ
แบบ 3 มติ ิทีท่่านสามารถถา่ยรูปเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตุการณ์นัน้ๆได)้ ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค  
จากนัน้น าท่าน “ชมิชานานาชนดิ” ชาถอืว่าเป็น Healthy drink หรอื เครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ เพราะบรรดา
นักวจัิยคน้พบว่าในใบชานัน้ประกอบไปดว้ยสารส าคัญทีม่ปีระโยชนต์่อร่างกาย ลดอัตราการเสีย่งของอนุมลู
อสิระที่จะเขา้ไปท าลายในเซลล์ ช่วยกระตุน้ใหร้ะบบประสาทและร่างกายสามารถท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ชว่ยใหก้ลา้มเนือ้ผอ่นคลาย ชว่ยขยายหลอดเลอืด ป้องกนัโรคหัวใจตบีตนัชว่ยแกก้ระหายและ
ชว่ยในการยอ่ยอาหาร  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ BUFFET  Chenkiskan BBQ  ซฟีู๊ ดส ์  

:เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL  (4*)  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

วนัทีส่ ี:่         ประตชูยั ตลาดรสัเซยี สนามบนิเทยีนสนิ  สนามบนิดอนเมอืง    อาหารเชา้,เทีย่ง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม /คนืหอ้งพักตามเวลานัดหมายพรอ้มสมัภาระกระเป๋า  

เดนิทางสู ่ประตชูยั สถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเมอืงปักกิง่ เป็นประตเูมอืงซึง่ในสมยัโบราณ กอ่นท าการ
รบ จะมกีารบวงสรวง และขอพรจากผีชวิประจ าเมอืงที่ประตูชัยนี้ และที่นี่ท่านจะไดศ้าสตรแ์ห่งการเสรมิ
บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธุรกจิ สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่
น าไปตัง้เป็นเครื่องรางของมงคลกับบา้น หา้งรา้น และกจิการของท่านจากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงที่ “ตลาด
รสัเซีย” ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตัง้อยู่ภายใน บรเิวณที่ตัง้ของสถานทูต
นานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้นตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะเป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , 
เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (อาหารจนี)  

บา่ย      น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเทยีนสนิ  
18.15 น.   เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ XW879   

(สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง )**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
22.00 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ  
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้   ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา

ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 



     

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 
กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซีา่แบบกรุป๊คา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ  มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   โดยทา่นตอ้งถา่ยรปูหรอืสแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
(หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ 
หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่ทางไลน ์หรอื e-mail มาทีบ่รษัิทฯ เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 
ส าหรับพาสปอรต์เลม่จรงิใหท้า่นถอืไปในวันเดนิทางและตอ้งเป็นเลม่เดยีวกนักบัทีส่ง่ชือ่มาเพือ่ท าวซีา่ 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธ
การขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ )  
*พรอ้มระบชุือ่-สกลุ และวนัเดนิทางดา้นหลงั 

   
(ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย) 

   
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ตอ้งช าระเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 
4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูจนี เมือ่ทา่นสง่
หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  800 บาท 
 
กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม  
 .คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)  
3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
 .คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
 .คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่น ้าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 
 (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ / หรอืใหม้ากเทา่ทีท่า่นประทบัใจ  
 
เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว
เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่า
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 . รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



     

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย   วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแต่ละสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
1 . ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 2. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกันภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
 4. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด  
 
 
 


