
 
 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดี่ยว 

 ราคาโปรโมชัน่ : ไม่มีราคาเด็ก  

07-11 เม.ย. 60 16,555.- 4,9000.- 

02-05 พ.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

09-12 พ.ค. 60 16,999.- 4,9000.- 

16-19 พ.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 



06-09 มิ.ย. 60 14,999.- 4,9000.- 

20-23 มิ.ย. 60 14,999.- 4,9000.- 

27-30 มิ.ย. 60 14,999.- 4,9000.- 

04-07 ก.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

11-14 ก.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

18-21 ก.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

25-28 ก.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

01-04 ส.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

08-11 ส.ค. 60 17,999.- 4,9000.- 

15-18 ส.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

22-25 ส.ค. 60 14,999.- 4,9000.- 

29 ส.ค.-01 ก.ย 60 14,999.- 4,9000.- 

ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต  า่กว่า 2 ปี) ราคา 4,500 บาท 

2. เด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีเก็บค่าทวัรเ์พิ่ม 3,000 บาท 

3. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 6,900 บาท 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง - เทยีนสิน - นัง่รถไฟความเร็วสูง - ปักก่ิง                                                                             

08.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเขา้ที่ 6-7

เคานเ์ตอร ์7 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ใหก้บัท่าน 

11.20 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเทียนสิน โดยสายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW 880  



    

17.00 น. ถึงสนามบินเทียนสิน สาธารณรฐัประชาชนจนี  เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้ฉงช่ิง 

ตั้งอยู่ทิศตะวนัตก ห่างออกไปจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม.  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านขึ้ น

รถไฟใตดิ้น เดินทางสู่สถานีรถไฟเทียนสิน  จากน้ันน าท่าน สมัผสัประสบการณพิ์เศษ นัง่รถไฟความเร็ว

สูงหวัจรวด BULLET TRAIN เดินทางสู่ปักก่ิง ใชเ้วลา ประมาณ 30-45 นาที ดว้ยความเร็วสูงสุด 295 

กม.ตอ่ชัว่โมง เดินทางถึงสถานีรถไฟปักก่ิง  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1) 

 พกัที่ หรือเทียบเท่าระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง พระราชวงัฤดรูอ้นอว้ีเหอหยวน – โรงงานไข่มุก – รา้นยาจนี - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง – รา้นชา – ชมกายกรรมปังก่ิง               

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 2) 

จากน้ันน าท่านชม “พระราชวังฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน” อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สรา้งขึ้ นเมื่อ

ประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดขึ้ นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮา

และจกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน จากน้ันพาชม  “โรงงานไข่มุกน ้าจืด” ท่ีเพาะเล้ียง

ในทะเลสาบ ปัจจุบนัประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือส่งออกไปขายทัว่โลกไดไ้มต่ า่กวา่ปีละ 199,500 กิโลกรมั 

นับว่าเป็นประเทศท่ีผลิตไข่มุกน ้าจืดรายใหญ่ท่ีสุดในเวลาน้ี ใหท่้านไดม้ีโอกาสเลือกซ้ือไข่มุก ครีมบ ารุงผิว

ไข่มุกธรรมชาติท่ีเหมาะกับทุกสภาพผิว  เพ่ือบ ารุงผิวหน้าและกายให้เปล่งปลัง่และขาวใสอย่างเป็น

ธรรมชาติ  จากน้ันน าท่านผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน 

และนวดผ่อนคลายท่ี รา้นยาจีน”ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริม

การใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพนัปีพรอ้มรบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ   

     

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

น าท่านเดินทางสู่ศูนยร์วมชาวจีน “จตัุรสัเทียนอนัเหมิน” จตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศ

จีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดนั้บหมื่นคน สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองใน

โอกาสพิเศษต่างๆ บนัทึกภาพเพ่ือเป็นท่ีระลึกกบัอนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธาน



เหมาเจ๋อตุง จากน้ันผ่านประตูเขา้สู่นครโบราณหรือ “พระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง” สถานท่ีว่าราชการและท่ี

ประทบัของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง ชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งท่ีทรงคุณค่า

ทางประวติัศาสตร ์สรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งหบั

ต่างๆถึง 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชั้นใน หอ้งบรรทมของจกัรพรรด์ิ และหอ้งว่า

ราชการหลงัมูล่ี่ไมไ้ผ่ของพระนางซูสีไทเฮา 

   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 4) 

   พกัที่ หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม       ก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน) – รา้นหยก - พิพธิภณัฑห์ุ่นข้ีผ้ึง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 5) 

น าท่านเดินทางไป ก าแพงเมืองจนี จากน้ันพาท่านชมความยิ่งใหญ่ของก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน)ท่ี

ถือวา่เป็นด่านท่ีสวยท่ีสุดของก าแพงเมืองจีน ท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรย ์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มี

ระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและใชเ้วลาสรา้งนานท่ีสุดในโลก ท่ี

เกิดข้ึนดว้ยฝีมือของมนุษย ์ มีการเกณฑแ์รงงานเกือบลา้นคน และยงัมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซ่ึ้งถูกโกน

หวั และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่าน้ีตอ้งท างานในถ่ินทุรกนัดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวรา้ย คือ 35 

องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีส่งมามกัถูก

ขโมยกินหรือถูกยกัยอกน าไปขาย คนงานนับพนัจึงตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมืองจีนจึง

ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” รวมๆ แลว้มีระยะทางยาวกวา่ 50,000 

กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ ก่อนท่ีจะมีการใชอิ้ฐในการก่อสรา้ง ก าแพงเมืองจีนถูกสรา้งขึ้ น

โดยใชหิ้น ดิน และไม ้บางครั้งมีการแพ็คดินไวร้ะหวา่งไมแ้ผ่นใหญ่ และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเส่ือทอบริเวณใกล้

กรุงปักก่ิง ก าแพงเมืองจีนถูกสรา้งโดยใชหิ้นอ่อน ในบางสถานท่ีก าแพงถูกสรา้งโดยใชหิ้นแกรนิต บางแห่งก็

ใชดิ้นเผา ทางตะวนัตกของจีน ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกวา่ ก าแพงเมืองจีนท่ีเราเห็น

กนัทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่ถูกสรา้งในราชวงศห์มิง  

   



เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) 

  แวะชมอญัมณีท่ีประเทศจีนยกยอ่งวา่มีค่าอยา่งล ้าเลิศยิ่งกวา่ทองและเพชรนัน่ก็คือ  “หยกจนี” ชาวจีนมี

ความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้

เกิดความเจริญกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคดี อายุยืนยาว ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึง

เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค เขา้ชม “พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึง”  ท่ีบอกเล่าประวติัศาสตรค์วามเป็นมาของจีนในยุค

ราชวงศห์มิง ตั้งแต่จนยุคเร่ิมตน้ถึงส้ินสุดราชวงศ ์ โดยใชหุ้่นขี้ ผ้ึงเหมือนจริงกวา่ 126 ชีวิต ซ่ึงมีทั้งบุคคล

ส าคญัและมีช่ือเสียงในสาขาต่างๆ ไมว่่าจะเป็นนักการเมือง นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร ์ ศิลปิน นักกีฬา 

ฯลฯ แสดงไวใ้นหอ้งทั้งหมด 26 หอ้ง จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักก่ิง ผ่านชมสนาม

กีฬาโอลิมปิค   

    

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7) 

    พกัที่ หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี ประตชูยั – ผิเซียะ – รา้นผา้ไหม - ตลาดรสัเซีย – สนามบินเทียนสิน– กรุงเทพฯ                                          

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 8)  

 น าท่านเดินทางสู่  ประตูชัย สถานท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองปักก่ิง เป็นประตูเมืองซ่ึงในสมยัโบราณ 

ก่อนท าการรบ จะมีการบวงสรวง และขอพรจากผีชิวประจ าเมืองท่ีประตูชยัน้ี และท่ีน่ีท่านจะไดศ้าสตรแ์ห่ง

การเสริมบารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน และท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่า “ผิ

เซียะ” เพ่ือน าไปตั้งเป็นเคร่ืองรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกิจการของท่าน น าท่านแวะ  รา้นผา้ไหม  

ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้   

  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่8) 



บ่าย   จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงท่ี “ตลาดรสัเซีย” ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน   

   บริเวณท่ีตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีรา้นคา้กวา่ 300 รา้นตั้งเรียงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะเป็น ผา้ 

   ไหม, เส้ือผา้ , งานฝีมือ , เคร่ืองหนัง , ของท่ีระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง ไดเ้วลาอนัสมควร  

   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW879  

22.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 CU CENTER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 160 หยวน (960บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่ 

 (ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบริการ) 

 

*** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัใน

การเดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลด

นอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า   เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 

 

ส ำคญัมำก!!!กรณุำอำ่นและท ำควำมเขำ้ใจ 

ลกูคำ้ทีม่วีซีำ่จนีและสำมำรถใชเ้ดนิทำง เขำ้-ออก ไดต้ำมวนัเดนิทำงทีร่ะบ ุกรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีใ่หร้บั 

ทรำบกอ่นกำรท ำกำรจองทวัร ์แตท่ ัง้นีบ้รษิทัไมม่กีำรลดรำคำทวัรใ์นสว่นของลกูคำ้ทีม่วีซีำ่จนีทกุกรณี 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายรว่มกับการทอ่งเท่ียวแห่งเมืองจนีทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธสิ์นคา้พื้ น

เม้ืองใหนั้กท่องเท่ียวไดรู้จ้ักคือ รา้นยาจีน, รา้นหยก, รา้นชาจีน, รา้นผา้ไหม, รา้นไข่มุก, รา้นผิเซียะ ซ่ึง

จ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า 

รา้นทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 50-90 นาที (หากทา่นออกก่อน

เวลาที่ก าหนด จะตอ้งเสียค่าปรบั 700 หยวน/รา้น และหากทา่นไม่ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดงักลา่ว ทา่นจะตอ้ง

เสียค่าปรับ 700 หยวน/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน  

 



 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป น ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน/ห้ิวข้ึน 

  เครื่องได ้07 กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหนา้ทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผูถ้ือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 160หยวน (960บาท)/ท่าน/ทริป, ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้ 

   แตจ่ะพอใจในการบริการ, (เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่) 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวีซ่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

- ไมร่วมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไมไ่ดร้บัการยกเวน้วีซ่าหมูค่ณะ (กรณีต่างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลกูคา้ 

  เป็นผูด้ าเนินการขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไมร่บัยื่นใหค้่ะ) 

- ไมร่วมค่าวีซ่าแบบเด่ียว  

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไมน่้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่อง- 

  เท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด 

  งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ 

  เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 



- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน 

  , การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ี 

  กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง  

  รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน  

  ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุ 

  ท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน 

  เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมัดจ  า 5,000 บาท (ภายใน 3วนั หลงัจากการ 

  ส ารองที่นัง่) ส าหรบัเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 
 

ขอ้แนะน าเพิ่ มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจีน 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษา-

องักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวัขา้ราช 

การ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใช้

ในบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี 

 

 


