
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียนสิน ปักกิ�ง (5D3N) 
“TSN01 BEIJING สะท้านภพ” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 
 

สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ+นเครื�องที�สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 808 DMK(กรงุเทพ) – TSN(เทียนสิน) 15.55 – 21.40 
XJ 809 TSN(เทียนสิน) - DMK(กรงุเทพ) 22.40 – 02.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� <  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)                                                  (-/-/-)                                                                                                                              
12.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร � ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 7 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที'ของบรษิัทฯ 
คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื'อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที'ศุลกากร ด่านตรวจ
คนเขา้เมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.55น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เที'ยวบนิที' XJ 808 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ A 
ชั 'วโมง ** 

K<.LMน. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิ'นเรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชั 'วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย....จากนั �นนํา
ท่านเดนิทางเขา้สู่ที'พกั  

พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 2 
 นครเทียนสิน – นั �งรถไฟความเรว็สงู สู่ เมืองปักกิ�ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงั    
 ต้องห้าม – ร้านผลิตภณัฑย์างโอโซน – โชวก์ายกรรมปักกิ�ง                                       (B/L/D)                                                                                                                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั �นนําท่าน นั �งรถไฟความเรว็สูง สู่ กรงุปักกิ�ง มรีะยะทางโดยประมาณ ��� กโิลเมตร ดว้ยความเรว็ 

33�-3A�กโิลเมตร/ชั 'วโมง จงึใช้เวลาวิ'งแค่เพยีง 33 นาทเีท่านั �น จากนั �นนําท่านสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน 
ตั �งอยูใ่จกลางกรงุปกักิ'ง ประเทศจนี เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื�นที'ทั �งสิ�น 77�,��� ตร.
ม. (กว้าง A�� เมตร, ยาว GG� เมตร) สามารถจุประชากรได้ถงึ � ล้านคน จตุัรสัแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในสมยั
ราชวงศ์หมงิ (เมื'อปีค.ศ. �7�+) เดมิมชีื'อว่าเดมิว่า “เฉิงเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. �KA� ซึ'งเป็นสมยั
จกัรพรรดซุ่ินจื�อแห่งราชวงศ์ชงิมกีารบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี'ยนชื'อมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึ
ปจัจบุนั จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที'สําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นที'ตั �งของสถานที'สําคญัทาง
ราชการอีกทั �งเคยมเีหตุการณ์สําคญัทางการเมอืงในประวตัิศาสตร์ชาติจนีเกิดขึ�นและจารกึไว้มากมาย 
จากนั �น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตั �งอยู่ทางทศิเหนือของจตุรสัเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตั �งแต่
สมยักลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยงัรู้จกักันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวงั 
ครอบคลุมพื�นที' +��,��� ตารางเมตร อาคาร G�� หลงั มหีอ้งทั �งหมด O,OOO หอ้ง และมพีระที'นั 'ง +A องค ์
หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอกีมาก รวมทั �งยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชื'อมกนัโดยตลอด มคีูและกําแพงที'
สูงถงึ �� เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ �7 ปี ตั �งแต่ พ.ศ. �O7O จนถงึ พ.ศ. �OK3  ในอดตี
พระราชวงัแห่งนี� เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั �นสงูยงัต้องขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ 
จงึเรยีกพระราชวงันี�ว่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งนี�กั �นพระองคจ์าก
โลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึ'งคนเหล่านี�ตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ 
เพื'อความสาํราญของจกัรพรรด ิในวงัจะมวีเิสท K,��� คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานลั O,��� นาง 
ซึ'งมขีนัท ี+�,��� คน คอยดูแลให้ มคีําเล่าลอืกนัว่า พระนางซูสไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�7G ชุด และทรงส่งขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึ'งเขา้วงัแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเหน็อกีเลย จากนั �นนําท่านสู่ ร้าน
ผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื'องนอนเพื'อสุขภาพชนิดต่างๆ 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสุกี+มองโก 

หลงัอาหารนําท่านชมโชวส์ุดตระการตา กายกรรมปักกิ�ง เป็นโชวท์ี'ข ึ�นชื'อของเมอืงปกักิ'ง ซึ'งเป็นการแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชุด 
แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น 
แต่ไฮไลท์เลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซค์หลายๆๆ คนัวนอยู่ในพื�นที'จํากดัและโวกายกรรมปกักิ'งนั �นยงัชื'อเป็น
โชวก์ายกรรมที'มชีื'อกอ้งโลกมาก 
 

 
 

พกัที� FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วนัที� 3 
     พระราชวงัฤดรู้อน – ร้านหยก – กาํแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  – ศนูยส์มนุไพรจีน (บวัหิมะ) -   
     ถนนคนเดินหวงัฝจิู�ง                                                                                                          (B/L/D)                                                                                    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรือ อี+เหอหยวน ตั �งอยู่ในเขตไห่เตี�ยน ห่างจากตวัเมอืงปกักิ'งไป
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ �A กโิลเมตร พระราชวงันี�มพีื�นที' �,G�3 ไร ่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนั �น
นําดนิไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้งวงับนภเูขา พรอ้มตําหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 3�� แห่ง เดมิ
นั �นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.��A3 มกีารต่อเตมิในสมยัราชวงศห์มงิและ
ชงิ โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซถีงึสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ K� ปี แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.�+A� กษตัรยิ์
ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที'เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงที'ปกักิ'ง ในฤดูร้อนมา
ประทบัที'พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งนี� ซึ'งเป็นที'ยอมรบักนัว่าอุทยานแห่งนี�เป็นอุทยานหลวงที'งดงามที'สุดของจนี 
จากนั �นนําท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงปกักิ'ง นําทุกท่านสู่ ร้านหยก  ซึ'งเป็นเครื'องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลอืก
ซื�อเป็นของฝากอนัลํ�าค่าแก่คนที'ท่านรกั 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเดนิทางสู่ กาํแพงเมืองจีน หรอืที'ชาวจนีเรยีกว่า “กาํแพหมื�นลี+” 1 ใน + สิ'งมหศัจรรยข์องโลกยุค
กลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ที'ปรากฏในปจัจุบนัสร้างขึ�น
ในสมยัราชวงศ์ฉิน ทั �งนี�เพื'อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู คําว่า ซวงหนู ตั �งแต่สมยัราชวงศ์โจว 
(ราว 7A� ปีก่อนครสิตกาล)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  นําท่านสู่ ศนูยส์มนุไพรเพื�อจีน ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที'รูจ้กักนัดใีนชื'อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนั �นนําท่านสู่ ถนนหวงัฝจิู�ง เป็น
ย่านการคา้ที'เป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุงปกักิ'ง เป็นศูนยร์วมของรา้นค้าแบรนดเ์นมและแฟชั 'น
สมยัใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและรา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่ง
นดัพบของวยัรุน่และแหล่งที'นกัท่องเที'ยวต่างชาตมิกันิยมมาเยอืนของกรงุปกักิ'ง 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า    
 

วนัที� 4 
     ร้านปี� เซีgยะ – ผา่นชมสนามกีฬารงันก – หอบชูาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มกุ – ตลาดรสัเซีย – 

  นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่                                                                      (B/L/D)                                                                                                                         
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านสู่ ร้านปี� เซียะ สิ'งศกัดิ Vสทิธิ Vเกี'ยวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ที'นี'ท่านจะไดศ้กึษาศาสตร์
แห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแก้ไขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสําหรบัท่านที'ทําการค้าขาย หรอื
ประกอบกจิการต่างๆ นําท่านถ่ายรปูหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรงุปักกิ�ง หรอืที'รูจ้กัในนาม “สนามกีฬา
รงันก” เป็นสนามกฬีาหลกัที'ใชใ้นการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น ���G ส่วนที'เรยีก ว่า "สนามรงันก"นั �น 
เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหลก็มาสอดประสานทบักนัไปมา จน
ดูคล้ายรงันกขนาดใหญ่ จุผู้ชมได้ O�,��� ที'นั 'ง โดยเริ'มก่อสรา้งขึ�นเมื'อเดอืนมนีาคม พ.ศ. �A7+ เสรจ็สิ�น
พร้อมเปิดใช้งานเมื'อเดือนมีนาคม พ.ศ. �AA� เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Herzog & 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที'ออกแบบร่วมกับ China Architecture Design Institute และ
บรษิทั Arup โดยม ีอ้าย เหว่ย เหว่ย ศลิปินร่วมสมยัชาวจนีเป็นคนใหค้ําปรกึษาในการออกแบบ นําท่านสู่ 
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. �OOG หนึ'งในสถานที'ท่องเที'ยวที'โด่งดงัที'สุด
แห่งหนึ'งในจนี สรา้งขึ�นมาตั �งแต่สมยัราชวงศห์มงิ ค.ศ.�7�� เป็นสถานที'ซึ'งจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ และ
ราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นที'บวงสรวงเทพยดา เพื'อขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดม
สมบรูณ์เป็นประจาํทุกปี ปจัจบุนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีื�นที'กว่า �,KKG.+A ไร่ 
อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 7,��� ตน้ แต่ละตน้มอีายไุมต่ํ'ากว่ารอ้ยปี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ�ง+ไวน์แดง 

  หลงัอาหารนําท่าน ร้านไข่มกุ เลอืกซื�อครมีไข่มกุบํารงุผวิ ที'สกดัมาจากไข่มกุนํ�าจดื ที'เพาะเลี�ยงที'ทะเลสาบ 
จากนั �นนําท่านชอ้ปปิ�งที' ตลาดรสัเซีย ซึ'งเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์จนี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนด์เนม
ต่างๆมากมาย อาทกุิชชี' พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชื'อดงัไนกี� อาดดิาสและแบรนดช์ั �นนําอื'นๆ 
จนหลายคนที'บอกว่ามาเมอืงจนีจะต้องมาหาซื�อของเลยีนแบบ จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ นครเทียนสิน 
หรือเทียนจิน (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ � ชั 'วโมง) “เพชรเมด็งามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิ
ชายฝ ั 'งที'มขีนาดใหญ่ที'สุดในจนีตอนเหนือ เป็นท่าเรอืทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความน่าสนใจทาง
ประวตัศิาสตรท์ี'สามารถเดนิชมไดท้ั 'วไป ท่านสามารถพบเหน็อาคารสไตลย์โุรปของเทยีนสนิในอดตีเมื'อครั �ง
ยงัเป็นท่าเรอืในสนธสิญัญา ผสมกบัสถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นในสมยัราชวงศ์ชงิ ซึ'งสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งลงตวั 

 คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ 

 22.40น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที'ยวบนิที' 
XJ 809   ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ A ชั 'วโมง ** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� j     กรงุเทพฯ  (ดอนเมือง) (-/-/-)                                                                                         
 02.15น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดที�จาํเป็นต้องออกตั mวภายใน (ตั mวเครื�องบิน , ตั mวรถทวัร ์, ตั mวรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั +งก่อนทาํการออกตั mวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

K-p ท่าน  
อตัราท่านละ 

< เดก็ K ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 20 ปี) 
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 20 
ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั mว
เครื�องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
14 – 18 พฤษภาคม 62 9,989 12,989 12,989 4,500 7,500 
21 – 25 พฤษภาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
06 – 10 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
13 – 17 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
20 – 24 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
04 – 08 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
09 – 13 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
16 – 20 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 
25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
08 – 12 สงิหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 
22 – 26 สงิหาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
05 – 09 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
12 – 16 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
17 – 21 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
19 – 23 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
24 – 28 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
26 – 30 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
10 – 14 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 
15 – 19 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 
17 – 21 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 
22 – 26 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

 

** อตัรานี+ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง < ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง K ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั +งนี+ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิw ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที�สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
** เดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ�ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า
พื+นเมืองให้นักท่องเที�ยวทั �วไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที�ยวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซึ�งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ Lj-xM นาที ซื+อหรือไม่ซื+อขึ+นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั +งสิ+น 
และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิw ในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ+นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน LMM หยวน / ท่าน / ร้าน 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธิw  อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที�ยว ที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิw  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปยื�นวีซ่าเอง ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  ท่านที�ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   
วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื�องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ
กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
 

อตัราค่าบริการนี+ รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั mว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

และค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั mวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน KM ก.ก. (< ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื�องบินได้นํ+าหนักไม่เกิน } ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื'อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื'นๆ ที'ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที'ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการปรบัเปลี'ยนโรงแรมที'พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข

ตามกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี+ ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

� ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ � ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนักเกนิกว่าที'สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั mวเครื'องบนิไปแลว้ 
× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ'งไม่ได้รบัการยกเว้นยื'นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิ'มจากค่าทวัร ์�,��� หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื'นวซ่ีาเอง) 
× ภาษมีลูค่าเพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (7วนัทําการ) ท่านละ �,+�� บาท 
(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื'นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื'นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  
- กรณเีดก็อายตุํ'ากว่า �G ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที'บนิลงปกักิ'ง / ปกักิ'ง+เซี'ยงไฮ ้(เที'ยว � 

เมอืง) ตอ้งยื'นวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น 
- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทาํใหไ้มส่ามารถยื'นวซ่ีากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทํา วซ่ีาเดี'ยวยื'นปกต ิ7 วนั ทําการ ท่านละ �,+�� บาท หรอื วซ่ีา
ด่วน � วนั ทาํการ ท่านละ �,+A� บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั �น)  

- กรณทีี'สามารถยื'นวซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเดี'ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

- สาํหรบัผูท้ี'เคยเดนิทางไปในประเทศ �7 ดงัต่อไปนี�  �.อสิราเอล   �.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  7.อุซ
เบกิสถาน   A.ทาจิกิสถาน  K.เติร์กเมนิสถาน +.คาซัคสถาน G.อิร ัก O.อิหร่าน ��.อียิปต์ ��.
ซาอุดอีาระเบยี ��.ซเีรยี �3.เลบานอน �7.อนิเดยี   �A.ศรลีงักา �K.ลเิบยี �+.ซูดาน �G.แอลจเีรยี �O.
ไนจเีรยี ��.ตุรก ี ��.เยเมน   ��.โอมาน   �3.จอรแ์ดน   �7.โซมาเรยี 
(ตั �งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื'นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น)  

 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3� วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื�องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั �นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง
วนันี� กรุณาชําระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา �K.�� น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา
ใหม ่นั 'นหมายถงึว่า กรณทีี'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Vไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'ง
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิ Vไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน
กรณทีี'ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ
ประสานงาน เพื'อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี'ยนแปลง
ได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั mวภายในประเทศ เช่น ตั mวเครื'องบนิ , ตั mวรถทวัร ์, ตั mวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย 3 ชั 'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ V
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่าน
เริ'มจองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื'อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Vในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชําระเงนิกรณทีี'
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั mว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย A หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั mวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า K เดอืน ณ วนักลบั  
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมง

เยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-� 
ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที'สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Vเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ V ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื' องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Vไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที'
ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Vไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที'
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตั mวเครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสาร (ตั mวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย
ส่วนใหญ่ตั mวเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั mว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ Vในการเลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ 
กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที'สุดใหท่้านไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สุด  

• ขอ้มูลเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี'ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 

• กรณทีี'ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Vในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ Vการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ V ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ V ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ Vในการเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ'งของไว้ที'โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที'ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ'ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั+น) 
เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศจีนแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั+น!! 

• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที'มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สาํเนาสติูบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุํ�ากว่า <� ปี 

• รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด p.j*L.j ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  
 

การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเที.ยวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที.ชดัเจน  
ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารที'ใชใ้นการทําวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลี'ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนั 'นๆ กําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอื'นๆเพิ'มเตมิกะทนัหนั 
 

สําหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี� ตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซ ึ�งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์
11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์
 

**เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                
ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั +งหมดนี+แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


