
     

CODE: XW-B92 : ทัวร์ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน3 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปักกิ่ง:   จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง พระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก ำแพงเมืองจีน ชมกำยกรรมปักกิ่ง  ช้อปปิ้งตลำดรัสเซีย  

อำหำร: Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยำกี้  พร้อมเคร่ืองดื่มไม่อ้ัน  
                     เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง , สุกี้มองโกล ,อำหำรแต้จิ๋ว   
ที่พัก:            โรงแรมระดับ 4 ดำว (ปักกิ่ง 3 คืน)       

 เดินทำงสบำยโดยสำยกำรบิน NOKSCOOT ล ำใหญ่ B777-200ER 415 ที่น่ัง 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ ่
 

รำคำเด็ก พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

15-18 มี.ค.61 15,888  
 
 
 

ไม่มีรำคำเด็ก 
INF 5,000฿ 

 

4,500 25 

22-25 มี.ค.61 16,888 4,500 25 

29 มี.ค.-1เม.ย.61 16,888 4,500 25 

5-8 เม.ย.61 16,888 4,500 25 

12-15 เม.ย.61 18,888 4,500 25 

13-15 เม.ย.61 18,888 4,500 25 

14-17 เม.ย.61 18,888 4,500 25 

19-22 เม.ย.61 15,888 4,500 25 

26-29 เม.ย.61 15,888 4,500 25 

3-6 พ.ค.61 15,888 4,500 25 

10-13 พ.ค.61 14,888 4,500 25 

17-20 พ.ค.61 13,888 4,500 25 

24-27 พ.ค.61 14,888 4,500 25 

26-29 พ.ค.61 15,888 4,500 25 

31 พ.ค.-1ม.ิย.61 15,888 4,500 25 

7-10 มิ.ย.61 15,888 4,500 25 

14-17 มิ.ย.61 15,888 4,500 25 

21-24 มิ.ย.61 15,888 4,500 25 

28 มิ.ย.-1ก.ค.61 13,888 4,500 25 

5-8 ก.ค.61 14,888 4,500 25 



     

12-15 ก.ค.61 14,888  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีรำคำเด็ก 
INF 5,000฿ 

 

4,500 25 

19-22 ก.ค.61 15,888 4,500 25 

26-29 ก.ค.61 16,888 4,500 25 

2-5 ส.ค.61 14,888 4,500 25 

9-12 ส.ค.61 15,888 4,500 25 

16-19 ส.ค.61 14,888 4,500 25 

23-26 ส.ค.61 14,888 4,500 25 

30 ส.ค.-2ก.ย.61 14,888 4,500 25 

6-9 ก.ย.61 15,888 4,500 25 

13-16 ก.ย.61 15,888 4,500 25 

20-23 ก.ย.61 15,888 4,500 25 

27-30 ก.ย.61 15,888 4,500 25 

4-7 ต.ค.61 18,888 4,500 25 

12-15 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

20-23 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

25-28 ต.ค.61 16,888 4,500 25 
 

วันแรก: สนำมบินดอนเมือง-เทียนสิน  
10.00 น. คณะเดินทำง พร้อมกันที่ช้ัน  3 ผู้โดยสำรขำออก สนำมบินนำนำชำติดอนเมือง หน้ำเคำน์เตอร์

เช็คอินหมำยเลข 7สำยกำรบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าข้ันตอนจาก
เจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบิน   

13.20 น.      เดินทางสู ่เทียนสิน โดยสำยกำรบิน                               เที่ยวบินที่ XW880  
*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.50 น.     เดินทางถึง เทียนสิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน  น าท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
สัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น เพื่อน าท่านข้ึนรถไฟใต้ดิน เดินทางสู่สถำนีรถไฟเทียนสิน  จากน้ัน
น าท่าน สัมผัสประสบการณ์พิเศษ น่ังรถไฟควำมเร็วสูงหัวจรวด 
Bullet Train เดินทำงสู่ ปักกิ่ง *ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ด้วย
ความเร็วสูงสุด 295 กม.ต่อชั่วโมง* (เพื่อสะดวกต่อการข้ึนรถไฟ ควร
เตรียมกระเป๋าแบบมีล้อลาก )เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง นคร
ปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองส าคัญทาง
การค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติ
ล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ .
1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับ
แต่น้ันมา น าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
เข้ำสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   (ไม่มีบริกำรอำหำรค่ ำ) 
 

วันที่สอง:  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-พระรำชวังฤดูร้อน-กำยกรรมปักก่ิง  
                                                                                                                                                         อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เย็น                                                          

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

เดินทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองใน

โอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา 
ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากน้ันน าท่านผ่านประตูเข้า

สู่ นครโบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่

ประทับของจักรพรรดิ์  24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชม

โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างข้ึนบน

พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเคร่ืองไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับ

ต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชั้นใน ห้อง

บรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสี
ไทเฮาจากน้ัน ผ่ำนชมด้ำนนอกของโรงละครแห่งชำติปักกิ่งหรือตึก

ไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่  



     

บ่ำย     น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจีน สร้างข้ึนเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนห

มิงที่ขุดข้ึนด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ

จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน จากน้ันพาชม โรงงำน

ไข่มุกน้ ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิต

เพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็น

ประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ าจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลาน้ี ให้  ท่านได้มีโอกาส
เลือกซ้ือไข่มุก ครีมบ ารุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบ ารุงผิวหน้าและกาย   ให้เปล่ง
ปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติจากน้ันน าท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่

เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเร่ืองราวเกี่ยวกับ

การแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการ

วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษเป็ดปงักิ่ง ไวน์แดง    

หลังอาหารค่ า พาชม กำยกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่น่าประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

                    เข้ำสู่ทีพ่ัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่สำม : ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ -ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก                  
                                                                                             อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เย็น 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของ“ก ำแพงเมืองจีน” (ด่ำนจียง
กวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของก าแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่ง
มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7 ,000 
กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุด
ในโลก ที่เกิดข้ึนด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน 
และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คล้องคอ คนเหล่าน้ีต้องท างานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิ
เลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสใน
ฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูก
ยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้ก าแพง 
ก าแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยำวที่สุด
ในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถ
ล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง ก าแพงเมือง
จีนถูกสร้างข้ึนโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางคร้ังมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดย
เสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง ก าแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่ก าแพงถูกสร้างโดยใช้
หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้ง่ายกว่า 
ก าแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันน้ี ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง    

เที่ยง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู สุกีม้องโกล 

บ่ำย แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและ
เพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่า เป็น
สิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไล

หยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน า
โชค  จาก น้ันน าท่ านชมพิพิ ธภัณฑ์ ภำพ3มิ ติ 

พิพิธภัณฑ์ที่ รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่ าน
สามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์น้ันๆ
ได้อย่างเสมือนจริงจากนั้น น าท่านแวะซ้ือยาแก้น้ าร้อน
ลวกเป่าฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียง  
ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก สนามกีฬาหลักที่ใช้ใน



     

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซ่ึงมีชื่อเล่นว่า รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เร่ิม
ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และ
สถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง 
เดินทางสู่ ร้ำนยำงพำรำ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า 
รองเท้า ฯลฯ  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู้ด   

เข้ำสู่ทีพ่ัก Holiday Inn Express Hotel (4*)  หรือระดับใกลเ้คียงกัน    

วันที่ส่ี  :   ตลำดรัสเซีย-สนำมบินเทียนสิน-สนำมบินดอนเมือง            อำหำรเช้ำ,เที่ยง,-- 
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม  

เดินทางสู่ ประตูชัย สถานที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองปักกิ่ง เป็นประตูเมืองซ่ึงในสมัยโบราณ ก่อนท า
การรบ จะมีการบวงสรวง และขอพรจากผีชิวประจ าเมืองที่ประตูชัยน้ี และที่น่ีท่านจะได้ศาสตร์แห่งการ
เสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่านที่ท าการค้าขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่า “ผี
ชิว” เพื่อน าไปตั้งเป็นเคร่ืองรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่านจากน้ันอิสระช้อปปิ้งที่ 
ตลำดรัสเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของ
สถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า , 
งานฝีมือ , เคร่ืองหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง  

เที่ยง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (อำหำรจนี)  

บ่ำย      น าท่านเดินทางสู ่สนามบินเทียนสิน  
19.50 น.  เดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน                                เที่ยวบินที่  XW879  

*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

23.55  น. เดินทำงกลับถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ  
 

สิ่งที่ลูกค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดินทำง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตใุดกต็าม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิม่ ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น
จะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 
-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 
 
หมำยเหตุ:  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  

สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กรณีท่ำนต้องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ เพื่อเดินทำง

มำที่สนำมบินดอนเมือง กรุณำแจ้งบริษัทฯก่อนท ำกำรจอง   กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน 

(ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำร

เปลี่ยนแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้ำใจและรับทรำบว่ำ  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่

สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จีนส ำหรับเดินทำง 
 

กรุ๊ปน้ีเป็นกำรย่ืนวีซ่ำแบบกรุ๊ปค่ำยืนวีซำ่รวมในค่ำทัวร์แล้ว 

เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จีนส ำหรับหนังสือเดินทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวีซ่ำแบบกรุ๊ป) 

1. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  อย่าง

น้อย 2 หน้า ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ

ท่าน* โดยท่ำนถำ่ยรูป หรือ สแกนหน้ำหนังสือเดินทำง (หน้ำทีม่ีรูปทำ่น) แบบเต็มหน้ำรำยละเอียดครบถ้วน 

ชัดเจน ไม่ด ำ ไมเ่บลอ ห้ำมขีดเขียดลงบนหน้ำพำสปอร์ตโดยเด็ดขำด  ส่งมำทำง E-mail เมื่อท่ำนตกลงท ำกำร

จอง 

(หมำยเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได้) 

2. รูปถำ่ยสีถำ่ยหน้ำตรง ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ท่านละ 2 รูป ลูกค้ำถือไปที่สนำมบินเอง ณ วนัเดินทำง 



     

 (รูปใหมถ่่ายไมเ่กิน 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทา่น้ัน ต้องไมใ่ช้สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จาก คอมพิวเตอร์) 

3. พำสปอร์ตเล่มจริง ตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้ำถอืไปที่
สนำมบินเอง ณ วันเดินทำง   (หนังสือเดินทำงต้องเป็นเลม่ที่ส่งช่ือให้เรำท ำวซี่ำเทำ่น้ัน!!  
 

   
(ตัวอย่ำงหน้ำพำสปอร์ต และรูปถ่ำย) 

 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดินทาง(PASSPORT)และรูปถ่ายมาในวันเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืมน ารูปถา่ยมา หรือ น าหนังสอืเดินทางมาผดิเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสำรในกำรท ำวีซำ่จีนส ำหรับหนังสือเดินทำง  (กรณที ำวซี่ำแบบเด่ียว ต้องช ำระเพิ่ม ท่ำนละ 2,000 บำท)  

1.หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน นับจากวันหมดอาย ุ ถึงวนัเดินทางไป-กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน    

2.หนังสือเดินทางต้องมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี2 น้ิว ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขำวเท่าน้ัน และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จาก 

คอมพวิเตอร์  (รูปใหม่ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทา่น้ัน ) 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกลุ(ถ้ำมี) ของผู้เดนิทาง   

หมำยเหตุ : การขอวีซ่าจีนใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ (อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจา่ยเพิ่มใหส้ถานทูตจีน เมือ่ทา่นส่ง

หนังสือเดินทางหรือเอกสารล่าช้า **ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วนั เสียค่าใช้จา่ยเพิ่มท่านละ  800 บาท 
 

กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตอ้งใช ้และ อาจมคี่าใช้จา่ยเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมลูกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** ออกเดินทำงขั้นต่ ำ  20 ท่ำน หำกเดินทำงต่ ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับข้ึนของภำษีน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน 

***กำรนับอำยเุด็ก ใช้วนั เดือน ปีเกิด ตำมหน้ำพำสปอร์ต และวันที่เดินทำง เป็นเกณฑ์ในกำรนับอำยุ*** 

อัตรำค่ำบริกำรรวม  

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสนิ(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ี่ถือพำสปอร์ตไทย (ต้องเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะเท่ำน้ัน)  

3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตยีงสปริง) 

4.ค่าอาหารทัวร์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ค่ารถ คา่จอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

6.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 

7.ค่าประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า



     

ไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากดัที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชวีิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

2.ค่าใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม คา่โทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวชี่องพเิศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

4.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวตา่งชาต ิและ ต่างดา้ว 

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ าหนักกระเปา๋เกินทา่นต้องช าระค่า

น้ าหนักกระเปา๋กับสายการบนิโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.(6.1)ค่ำทิปไกด์และคนขับรถปกักิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน  

 (6.2)คำ่ทปิหัวหน้ำทัวร์ 400บำท ต่อทริป/ลกูค้ำ 1 ท่ำน (เด็กต้องเสียค่ำทปิเทำ่ผู้ใหญ่)  
 

เงื่อนไขในกำรจอง  มดัจ ำ ภำยใน 2 วันท ำกำร และช ำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 25 วันลว่งหน้ำ (การไม่

ช าระเงินคา่มัดจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรอืยกเลิกการ

เดินทาง)   
 

กำรยกเลิกกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินไม่วา่กรณีใดทัง้สิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
 

 

หมำยเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัท 

ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไมถ่งึ 20 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคา่น้ ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งน้ีต้องข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7  วันก่อนการ

เดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดท้ าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบตัิเหตุจากการเดินทาง

ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เทา่น้ัน ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื่อนไข

กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่าน

สามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้

ละเอียด) 



     

14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้ทัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


