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สายการบิน แอรเอเซยีเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครือ่งที่สนามบนิดอนเมือง (DMK) 

XJ 808 DMK(กรุงเทพ) – TSN(เทยีนสิน) 15.55 – 21.40 

XJ 809 TSN(เทียนสนิ) - DMK(กรงุเทพ) 22.40 – 02.15 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทยีนจินปนไห)                                                  (-/-/-)                                                                    

12.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 

ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ

ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม

กอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
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15.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตเิทียนจนิปนไห นครเทยีนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA 

X เท่ียวบินที ่XJ 808 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

21.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห ประเทศเทศจีน  (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย

ประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย....จากนั้นนํา

ทานเดินทางเขาสูที่พัก  

พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา    

วนัที ่2 
 นครเทยีนสนิ – นัง่รถไฟความเร็วสงู สู เมืองปกกิ่ง – จตัุรัสเทยีนอันเหมิน – พระราชวงั    

 ตองหาม – รานผลติภณัฑยางโอโซน – โชวกายกรรมปกกิง่                                       (B/L/D)                         

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู กรุงปกกิ่ง  มีระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 

330-350กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงใชเวลาวิ่งแคเพียง 33 นาทีเทานั้น จากนั้นนําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน  

ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพ้ืนที่ท้ังสิ้น 440,000 ตร.

ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัย

ราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัย

จักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึง

ปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทาง

ราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย 

จากนั้น 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทานชม พระราชวังตองหาม  ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแต

สมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหามยังรูจักกันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค 

หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่

สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีต

พระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ 

จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองค

จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอด

ชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 

9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระ

กระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย จากนั้น

นําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการทานดวยเมนสูุกีม้องโก 

หลังอาหารนําทานชมโชวสุดตระการตา กายกรรมปกกิ่ง เปนโชวที่ขึ้นชื่อของเมืองปกกิ่ง ซึ่งเปนการแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุด 

แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แต

ไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพ้ืนที่จํากัดและโวกายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว

กายกรรมท่ีมีชื่อกองโลกมาก 
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พักที ่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  

 

วนัที ่3 
     พระราชวงัฤดรูอน – รานหยก – กําแพงเมืองจนีดานจหียงกวน  – ศนูยสมนุไพรจีน (บวัหิมะ) -   

     ถนนคนเดนิหวังฝจูิง่                                                                                                          (B/L/D)                                                                                    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวน  ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพ้ืนท่ี 1,813 ไร สวนใหญเปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นนํา

ดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง เดิมนั้น

เปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง 

โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตริย

ราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมา

ประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ ซึ่งเปนท่ียอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุงปกกิ่ง นําทุกทานสู รานหยก  ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือก

ซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน  หรือที่ชาวจีนเรียกวา “กําแพหมื่นลี้”  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

กลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางข้ึน

ในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพ่ือปองกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําวา ซวงหนู ตั้งแตสมัยราชวงศโจว 

(ราว 450 ปกอนคริสตกาล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  นําทานสู ศูนยสมุนไพรเพ่ือจีน ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

ภั

ต

ต

าคาร รานกาแฟ บารเบียรสไตลตะวันตก เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติมัก

นิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา    

วนัที ่4 
     รานปเซี๊ยะ – ผานชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟาเทียนถาน – รานไขมุก – ตลาดรัสเซีย – 

  นครเทยีนสนิ – สนามบนิเทยีนจนิปนไห                                                                      (B/L/D)                                                                                                                       

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานสู รานปเซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตร

แหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานท่ีทําการคาขาย หรือ

ประกอบกิจการตางๆ นําทานถายรูปหนา สนามกีฬาแหงชาติกรุงปกกิ่ง  หรือท่ีรูจักในนาม “สนามกีฬารัง

นก” เปนสนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 สวนที่เรียก วา "สนามรังนก"นั้น 
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เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดูคลาย "รังนก" โดยใชโครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จน

ดูคลายรังนกขนาดใหญ จุผูชมได 91,000 ที่นั่ง โดยเริ่มกอสรางขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้น

พรอมเปดใชงานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เปนผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง Herzog & 

DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนด ที่ออกแบบรวมกับ China Architecture Design Institute 

และบริษัท Arup โดยมี อาย เหวย เหวย ศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคนใหคําปรึกษาในการออกแบบ นํา

ทานสู หอบูชาฟาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง

ที่สุดแหงหนึ่งในจีน สรางข้ึนมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง 

และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหาร

อุดมสมบูรณเปนประจําทุกป ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่กวา 

1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง+ไวนแดง 

  หลังอาหารนําทาน รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 

จากนั้นนําทานชอปปงที่ ตลาดรัสเซีย  ซึ่งเปนแหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนดเนม

ตางๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนก้ี อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ 

จนหลายคนท่ีบอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อของเลียนแบบ จากนั้นนําทานเดินทางสู นครเทียนสิน หรือ

เทียนจิน (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เพชรเม็ดงามแหงอาวโปไห” เทียนสินเปนเมืองริม
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ชายฝงที่มีขนาดใหญท่ีสุดในจีนตอนเหนือ เปนทาเรือทางทะเลขนาดใหญ เต็มไปดวยความนาสนใจทาง

ประวัติศาสตรที่สามารถเดินชมไดทั่วไป ทานสามารถพบเห็นอาคารสไตลยุโรปของเทียนสินในอดีตเมื่อครั้ง

ยังเปนทาเรือในสนธิสัญญา ผสมกับสถาปตยกรรมอันโดดเดนในสมัยราชวงศชิง ซึ่งสามารถอยูรวมกันได

อยางลงตัว 

 คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห 

 22.40น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 

809   ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ** 

วนัที ่5     กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)                                                                                                   (-/-/-)                                                        

 02.15น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พรอมความประทับใจ 

 

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

** หากลกูคาทานใดทีจ่าํเปนตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบรษิัท ทุก

ครัง้กอนทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใด

มีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวนัจองทวัรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 20 ป) 

อัตราทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เด็กไมมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 

เพิม่ 

อัตรา หองละ 

ไมใชตัว๋

เครื่องบนิอตัรา  

ทานละ 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 

06 – 10 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

13 – 17 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

20 – 24 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 
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27 มิ.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 สงิหาคม 2562 

08 – 12 สิงหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 สิงหาคม 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 กันยายน 2562 

05 – 09 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

12 – 16 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

19 – 23 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

24 – 28 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

26 – 30 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 

10 – 14 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 
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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 

 

** อตัรานีย้งัไมรวมคาทิปพนักงานขบัรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ 

ลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเดก็ ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทานสามารถใหมากกวานี้

ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็กอนเดินทางทกุทาน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายุต่ํากวา 20 ปนับจากวนัเดนิทาง ขออนญุาติเกบ็คาทวัรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถึง 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  

(ไมมีที่นัง่บนเครื่องบิน และไมรวมคาวซีา) 

 

** ตามนโยบายรวมกบัการทองเทีย่วแหงเมืองจนี ทกุเมือง กาํหนดใหมีการประชาสัมพนัธสนิคาพืน้เมืองใหนักทองเทีย่ว

ทัว่ไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บวัหมิะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึง่จําเปนตองบรรจใุนโปรแกรม

ทวัรดวย เพราะมผีลกับราคาทวัร  จึงเรยีนใหกบันกัทองเทีย่วทุกทานทราบวารานทุกรานจาํเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม 

ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรอืไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ ทัง้สิ้น 

และถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็คาใชจายที่

เกดิขึน้จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทองเที่ยว ทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณถีือหนังสือเดนิทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคาธรรมเนยีมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) 

และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 
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**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวนการทํา   วซีาทานจะตอง

รบัผิดชอบในการอนญุาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกตกิา การยกเวนวีซาในรายละเอียด 

/ ผูใชบัตร APEC กรณุาดแูลบตัรของทานเปนอยางด ีหากทานทําบตัรหายในระหวางเดนิทาง ทานอาจตองตกคางอยู

ประเทศจนีอยางนอย 2 อาทิตย ** 

 

อัตราคาบริการนี ้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี

ส น า ม บิ น    

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมนี้าํหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไม

จํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตาม 

   กรมธรรม)  
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อัตราคาบริการนี ้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้

ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทาง

ทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายการ

บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผู

เดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× คาวซีากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย

และเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆได รวมทั้งไม

สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี  

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 

เมือง) ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได ผู

เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซา

ดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  
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- กรณีที่สามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเดี่ยวสามารถติดตอตัวแทนรับทําวีซาใกล

บานทาน 

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.

อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมชั่นขออนุญาติเก็บเต็ม

จํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ 

กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน

ตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่น

หมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคา

พิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆใน

กรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 

เงือ่นไขสาํคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผู เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่

เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 ก

รณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอ
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สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ข้ึนอยู

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 

7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียม

ลวงหนา กรณมีีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี

ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวา

สวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให

ทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป 

หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอ

เจาหนาท่ีเปนกรณพีิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเที่ยว

ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว

กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดิน

บนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรับ

บริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ

คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี

กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี

บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดย

สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอน

ของแตละคณะ 

 เก่ียวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  
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 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะ

แตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคนืคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้ เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยื่นวซีาทองเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้) 

เอกสารประกอบการยื่นวซีาทองเที่ยวประเทศจนีแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!! 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเดนิทางอายตํุ่ากวา 18 ป 

 รปูถายส ีฉากหลังสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกบัพาสปอต)  

 

การทําวซีากรุปทองเทีย่วใชแคเพียงสําเนาพาสสปอต และรปูถายทีช่ดัเจน  

ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจรงิมา  
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หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขา                  

                เมืองนั่นๆ กําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเตมิกะทันหัน 

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถยื่นวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต 
11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบยี 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 

21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทงั  หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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**เมื่อทานชาํระเงนิคาทวัรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบรษิัทฯ จะถอืวาทานได                ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนี้

แลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
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