
XW-B97: ทวัรป์กัก ิง่ เทยีนสนิ กําแพงเมอืงจนี 4 วนั 3 คนื
🍃🍃 ปกักิง่•••ตอ้นรบัฤดใูบไมร้ว่งอากาศเย็นสบาย มหานครแหง่วฒันธรรม 
🍃🍃 เปิดประสบการณน์ ัง่รถไฟความเร็วสงูสู ่ปกักิง่ 
🍃🍃 พชิติกําแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 
🍃🍃 พระราชวงัฤดรูอ้น ตลาดรสัเซยี พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิ
🍃🍃 ชม กายกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 
🍃🍃 เมนพูเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิง่,ติม่ซํา,อาหารแตจ้ ิว๋ 
🍃🍃 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
🍃🍃 บนิตรงเทยีนสนิโดยสายการบนิ  NOKSCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี
Infant 

อายุ 0-2 ปี
พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

28-31 ต.ค. 11,888 14,888 

Infant 
5,000฿ 

4,500 25 
31 ต.ค.-3 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 25 

1-4 พ.ย. 12,888 15,888 4,500 25 
7-10 พ.ย. 13,888 

 
16,888 4,500 25 

8-11 พ.ย. 12,888 15,888 4,500 25 
14-17 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
15-18 พ.ย. 12,888 15,888 4,500 25 
21-24 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
22-25 พ.ย. 12,888 15,888 4,500 25 

28 พ.ย.-1ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
29 พ.ย.-2 ธ.ค. 12,888 15,888 4,500 25 

2-5 ธ.ค. 12,888 15,888 4,500 25 
5-8 ธ.ค. 15,888 18,888 4,500 25 
6-9 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 25 



     
 
 

วนัแรก:      สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  

10.00 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร ์
เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

13.15 น.  เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ                 เทีย่วบนิที ่XW880   
*คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.45 น.   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี นําทา่นผ่านพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและ  
  รับกระเป๋าสมัภาระออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่เพือ่นําทา่นขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเทยีนสนิ  
  จากนัน้ นําท่านสมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟความเร็วสูงหวัจรวด Bullet Train เดนิทางสู ่
  ปกักิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีดว้ยความเร็วสงูสดุ  
  295 กม.ตอ่ชัว่โมง* (เพือ่สะดวกตอ่การขึน้รถไฟ ควร 
  เตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก ) เดนิทางถงึสถานีรถไฟ 
  ปักกิง่ นครปกักิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่ 
  เคยเป็นเมอืงสาํคญัทางการคา้ของอาณาจักรเยีย่นเมือ่  
  500 ปีกอ่นครสิตกาล หลงัการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสม 
  บูรณาญาสทิธริาชและการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949  
  พรรคคอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและ 
  กรุงปักกิง่เป็นเมอืงหลวงขอประเทศนับแตนั่น้มา นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   
  (ไมม่บีรกิารอาหารคํา่) 

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง:     จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-ผา่นชมดา้นนอกโรงละครแหง่ชาตปิกักิง่
         ตลาดรสัเซยี- กายกรรมปกักิง่        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่
ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ 
สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ 

บันทกึภาพเพื่อเป็นที่ระล ึก
กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา 

ประชาคม และ  หอระลกึ
ประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัน้
นําทา่นผ่านประตูเขา้สู ่นคร
โบราณ หรือ พระราชวงั
ตอ้งหา้มกูก้ง  สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์
ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งทีท่รงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร ์สรา้งข ึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครือ่งไม ้

ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ
จักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซูสไีทเฮาจากนัน้ ผา่นชมดา้นนอกของโรง
ละครแหง่ชาตปิกัก ิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยู่ใกลก้บัจัตรุัสเทยีนอันเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่   
บา่ย     จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้ราคาถูกมีสนิคา้มากมาย ทัง้กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่สามารถต่อรองราคาไดม้ากกว่าครึง่อีกดว้ย จากนัน้พาชม โรงงานไขม่ ุกนํ �าจดื   ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ตํ่ากว่าปีละ 
199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน้ําจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ให ้ทา่นไดม้ีโอกาสเลอืก
ซือ้ไขมุ่ก ครมีบํารุงผวิ  ไขมุ่กธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บํารุงผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปล่งปลั่ง
และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาต ิ นําทา่นผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ย



     
ยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที ่ ศ ูนย ว์จิ ยัทางการแพทยแ์ผนโบร าณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ
การแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ
วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์อาท ิยาสมุนไพร บัวหมิะ ฯลฯ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
   หลงัอาหารคํา่ พาชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทบัใจ  
 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม:     กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ-ิผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก  
                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางไป กําแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญ่ของ“กําแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีงกวน) ทีถ่อืว่า
เป็นด่านที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ท่านจะไดเ้ห็นส ิง่
มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 
7,000 กโิลเมตร เป็นส ิง่ก่อสรา้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช ้
เวลาสรา้งนานที่สุดในโลก ทีเ่กดิข ึน้ดว้ยฝีมือของมนุษย์ มี
การเกณฑแ์รงงานเกือบลา้นคน และยังมีแรงงานจากพวก
นักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี้
ตอ้งทํางานในถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอุณหภูมเิลวรา้ย คอื 35 
องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซียสในฤดู

หนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง่มามักถูกขโมยกนิ
หรอืถกูยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูก
ฝังอยู่ใตก้ําแพง กําแพงเมอืงจนีจงึไดร้บัการขนานนามว่าเป็น 
“หลุมฝงัศพทีย่าวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มีระยะทาง ยาว
กว่า 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ 
ก่อนที่จะมีการใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง กําแพงเมืองจีนถูกสรา้ง
ข ึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มีการแพ็คดนิไวร้ะหว่างไม ้
แผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ 
กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานทีก่ําแพง
ถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ทําให ้
ชาํรุดไดง่้ายกว่า กําแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวันนี้ สว่นใหญ่ถกูสรา้งในราชวงศห์มงิ   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิ ทีท่่านสามารถถ่ายรูป
เสมอืนอยู่ในภาพจําลองเหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ย่างเสมอืนจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างลํ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมี
ความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง สง่เสรมิ
ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่า
เยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับนําโชค จากนั้น เดนิทางสู ่ร า้นยางพารา เลือกซื้อผลติภัณฑท์ี่ผลติมาจาก
ยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลัก
ที ่ ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่ว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ย
รัง เร ิม่ก่อสรา้งเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาด
ความจุ 1 แสนทีน่ั่ง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ ี:่          พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน -สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง            
                             อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน 
อุทยานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีน สรา้งข ึน้เมื่อประมาณ 
800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิที่ขุดข ึน้ดว้ยแรงงานคน
ลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสไีทเฮาและจักรพรรดิ
กวางส ูชมระเบียงกตัญ�ูและเรือหนิอ่อน นําท่านชม ป่ี
เซ ยี ะ หรือ ผ ชี วิ  ท่านจะไดศ้าสตร์แห่งการเสริมบารม ี
ศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน และท่านที่ทําการ
คา้ขาย หรือทําธุรกจิ สามารถเช่าผีชวิเพื่อนําไปตัง้เป็น
เครือ่งรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด   
บา่ย      นําทา่นน่ังรถบัสเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  
20.10 น.   เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ                    เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
00.10 น.  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

 
**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 
 

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุก
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  



     
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง
มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ
บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุ๊ป) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการ
เดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีด
ครบถว้น ชดัเจน ไมด่ํา ไมเ่บลอ (แบบสหีา้มขาว-ดํา) หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มา
ทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงทําการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก
นอกประเทศของทา่นได)้ 
2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ทา่นละ 2 รูป ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนั
เดนิทาง (รูปใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์าก 
คอมพวิเตอร)์ 
3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาํคญัมาก: กรุณานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรูปถา่ยมาในวนัเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืนํารปูถา่ยมา หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดีย่ว ชําระคา่วซี่าเพ ิม่ 2,200 บาท)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รูปถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 
4.สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  20 ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท
ทําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ
กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น สาํหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่นัน้* 
2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
8.(8.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
   (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจําท่านละ 9,500 บาทตอ่ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิ
การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัว
เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน
การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม
คณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  



     
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น
สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 
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