
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: XW-B93: ทวัรป์กักิง่ เทยีนสนิ ก ำแพงเมอืงจนี 4 วนั3 คนื  
 
 

นครปกักิง่ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง 
พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน  ก ำแพงเมอืงจนี 1ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ชมสดุยอดโชวช์ือ่ดงั “กำยกรรมปกักิง่” ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซยี 
         พเิศษ!! น ัง่รถไฟควำมเร็วสงู สู ่นครปกัก ิง่  

เมนูเลศิรส : บฟุเฟ่ตเ์จงกสีขำ่นพรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ ,เป็ดปกัก ิง่, สกุ ีม้องโกล 
    พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว (ปกัก ิง่ 3 คนื)   **รวมคำ่วซีำ่กรุป๊แลว้** 

โดยสำยกำรบนิ NOK SCOOT ล ำใหญ ่B777-200ER 415 ทีน่ ัง่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัแรก: สนำมบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  
 08.00 น. คณะเดนิทำง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสำรขำออก สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง หนำ้เคำนเ์ตอร์

เช็คอนิหมำยเลข 7สำยกำรบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

 

รำคำเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

31 ส.ค.-3ก.ย.61 12,888   
 ไมม่รีำคำเด็ก 

INF 5,000฿ 

4,500 25 

14-17 ก.ย.61 12,888 4,500 25 

20-23 ก.ย.61 12,888 4,500 25 

29 ก.ย.-2ต.ค.61 12,888 4,500 25 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.20 น.      เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิที ่XW880  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมี

บรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.00 น.     เดินทางถึง เทียนสิน สำธำรณรฐั
ประชำชนจนี  น าท่านผ่านพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืง
และรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดท์อ้งถิน่ เพือ่
น าท่านขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่ สถำนรีถไฟเทยีน
สนิ  จากนัน้น าทา่น สมัผัสประสบการณ์พเิศษ น่ังรถไฟ
ความเร็วสงูหัวจรวด Bullet Train เดนิทางสู ่ปักกิง่ *
ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 กม.

ต่อชัว่โมง* (เพือ่สะดวกต่อการขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้
ลาก) เดนิทางถงึสถานีรถไฟปักกิง่ นครปักกิง่ เมอืงประวัตศิาสตร์
เกา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญทางการคา้ของอาณาจักรเยีย่น
เมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญา

สทิธริาช และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949 พรรคคอมมวินสิตจ์นีได ้
ชัยชนะ จึงประกาศตั ้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศนับแตนั่น้มา น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   
เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั   (ไมม่บีรกิำรอำหำรค ำ่) 
 
 
 

วนัทีส่อง:    จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-พระรำชวงัฤดรูอ้น-กำยกรรมปกักิง่  
                                                                                                                                                         อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิ

ฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพื่อเป็นที่ระลกึกับ

อนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง 
จากนั้นน าท่านผ่านประตูเขา้สู่ นครโบรำณ หรือ พระรำชวงั

ตอ้งหำ้มกูก้ง สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 

พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและ

สิง่กอ่สรา้งทีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ี่

http://bit.ly/2NMk5YE


     

ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ

จักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูี
ไทเฮาจากนั้น ผ่ำนชมดำ้นนอกของโรงละครแห่งชำติ

ปกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ เป็ด

ปกักิง่  

บำ่ย     น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน 

อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 

ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่

ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีง

กตัญญแูละเรอืหนิออ่น จากนัน้พาชม โรงงำนไขมุ่กน ำ้จดื ที่

เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพื่อ

ส่งออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม 

นับว่าเป็นประเทศที่ผลติไข่มุกน ้า

จดืรายใหญท่ีส่ดุในเวลานี้ ให ้ท่าน
ไดม้ีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีม

บ ารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บ ารุงผวิหนา้และกาย  ให ้
เปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาตจิากนัน้น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่

ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ

ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับ

ฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ   

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

หลังอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

               

 

 

  

 

                เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ำม : ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิ-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก                  
                                                                                             อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปชมความยิง่ใหญ่ของ “ก ำแพงเมอืงจนี” (ดำ่นจยีงกวน) ทีถ่อืว่าเป็นด่านทีส่วยทีส่ดุ
ของก าแพงเมอืงจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง มรีะยะทางยาวกว่า 7,000 
กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดและใชเ้วลาสรา้งนานที่สุดในโลก ที่เกดิขึน้ดว้ยฝีมอืของ
มนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวน
เหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นีต้อ้งท างานในถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสใน
ฤดรูอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถูกขโมยกนิหรอืถูก
ยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็น “หลมุฝงัศพทีย่ำวทีส่ดุในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถ
ลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้
บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพง
เมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีก่ าแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทาง
ตะวันตกของจนี ก าแพงถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกว่า ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกันทุกวันนี ้
สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ    

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูสกุ ีม้องโกล 

บำ่ย แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมี
ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิให ้
เกดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 



     

ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 
3 มติ ิทีท่า่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิจากนัน้ น าท่านแวะ
ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยำบวัหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง  ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก 
สนามกีฬาหลักที่ใชใ้นการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบ
โครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย 
Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มี
ขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง เดนิทางสู่ รำ้นยำงพำรำ เลือกซือ้ผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาท ิ
หมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด   

เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*)  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่ ี ่ :   ตลำดรสัเซยี-สนำมบนิเทยีนสนิ-สนำมบนิดอนเมอืง            อำหำรเชำ้,เทีย่ง,-- 
เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ทีห่อ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชม ผชีวิ ท่านจะไดศ้าสตรแ์ห่งการเสรมิบารม ีศาสตรก์าร
แกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และท่านที่ท าการคา้ขาย หรือท าธุรกจิ 
สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกับบา้น หา้ง
รา้น และกจิการของท่าน จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี ซึง่
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตัง้อยู่ภายใน 
บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทูตนานาชาต ิมรีา้นคา้กว่า 300 รา้นตัง้เรยีง
รายไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะเป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , 
เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย      น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  
18.15 น.  เดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ                                เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.00  น. เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ  
 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 
หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง,  

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำง

มำทีส่นำมบนิดอนเมอืง กรณุำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ 

(ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิกเที่ยวบนิ มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมีกำร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้ว่ำ อยู่นอกเหนอืควำมควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัเดนิทำง 
 

กรุป๊นีเ้ป็นกำรยืน่วซีำ่แบบกรุป๊คำ่ยนืวซีำ่รวมในคำ่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ทา่น* โดยทำ่นถำ่ยรปู หรอื สแกนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีปูทำ่น) แบบเต็มหนำ้รำยละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ หำ้มขดีเขยีดลงบนหนำ้พำสปอรต์โดยเด็ดขำด  สง่มำทำง E-mail เมือ่ทำ่นตกลงท ำกำร

จอง 

(หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก

นอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถำ่ยสถีำ่ยหนำ้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ทา่นละ 2 รปู ลกูคำ้ถอืไปทีส่นำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง 

 (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 

3. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลกูคำ้ถอืไปที่
สนำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง   (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่เทำ่น ัน้!!  
 

   
(ตวัอยำ่งหนำ้พำสปอรต์ และรปูถำ่ย) 

 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืน ารปูถา่ยมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง  (กรณีท ำวซีำ่แบบเดีย่ว ตอ้งช ำระเพิม่ ทำ่นละ 2,000 บำท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีำวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถำ้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมำยเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูจนี เมือ่ทา่นสง่

หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  2,000 บาท 
 

กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 



     

*** ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  20 ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ 

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำรนบัอำย*ุ** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

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

2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพำสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทำงไปและกลบัพรอ้มคณะเทำ่น ั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 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.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 าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.(6.1)คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

 (6.2)คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์500 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 8,000 บำทตอ่ทำ่น  และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนำ้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

หมำยเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่ำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


