
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CODE: XW-B96:ทวัรป์กัก ิง่ เทยีนสนิ ก ำแพงเมอืงจนี 4วนั3คนื 
เปิดประสบกำรณ์น ัง่รถไฟควำมเร็วสงูสู ่“ปกักิง่” มหำนครแหง่วฒันธรรม 

พชิติก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

กำยกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก พระรำชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 

พระรำชวงัฤดรูอ้น ตลำดรสัเซยี พพิธิภณัฑภ์ำพวำด 3 มติ ิ

เมนูพเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิง่,สกุีป้กัก ิง่,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว โดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT 

 คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่กรุป๊ ทำ่นละ 1,500 บำท    

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
รำคำเด็ก 

อำย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อำย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

3-6 ส.ค. 12,888 15,888  

 

Infant  

5,000฿ 

 

4,500 25 
10-13 ส.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
24-27 ส.ค. 12,888 15,888 4,500 25 

31 ส.ค.-3 ก.ย. 12,888 

 

 

 

 

18-21  

15,888 4,500 25 
4-7 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
7-10 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
11-14 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
14-17 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
18-21 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
21-24 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
25-28 ก.ย. 13,888 16,888 4,500 25 
11-14 ต.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
12-15 ต.ค. 14,888 17,888 4,500 25 
16-19 ต.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
19-22 ต.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
20-23 ต.ค. 14,888 17,888 4,500 25 
23-26 ต.ค. 14,888 17,888 4,500 25 



     

 

วนัแรก:      สนำมบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ  

08.00/12.00น.คณะเดนิทำง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสำรขำออก สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง หนำ้

เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิหมำยเลข 7สำยกำรบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้ม

ขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ย

ตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

11.20 /15.20  เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสำยกำรบนิ          เท ีย่วบนิที ่XW880   

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

เดนิทางขาไปโดยไฟทบ์นิ XW880 DMK-TSN 11.20-17.00 น.  พัก:ปักกิง่ 3 คนื 

กรุ๊ปเดนิทาง 3-6,10-13,31 ส.ค-3ก.ย,7-10,14-17,21-24 ก.ย,11-14,12-15,19-22,20-23 ต.ค 

>>>> 

เดนิทางขาไปโดยไฟทบ์นิ XW880 DMK-TSN 15.20-21.00 น. พัก:เทยีนสนิ 1คนื,ปักกิง่ 2คนื 

กรุป๊เดนิทาง 4-7 ก.ย,11-14 ก.ย,18-21 ก.ย,25-28 ก.ย,16-19 ต.ค,23-26 ต.ค 

17.00/21.00   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สำธำรณรฐัประชำชนจนี น าทา่นผา่นพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและ 
  รับกระเป๋าสัมภาระออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่เพือ่น า

  ท่านขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่สถำนรีถไฟเทยีน

  สนิ  จากนัน้น าท่าน สัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่

  รถไฟควำมเร็วสงูหวัจรวด Bullet Train  

  เดนิทำงสู ่ปกัก ิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีดว้ย

  ความเร็วสูงสุด 295 กม.ต่อชั่วโมง* (เพื่อสะดวก

  ต่อการขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก ) 

  เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง นครปักกิง่ เมือง

  ประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญทางการคา้ของอาณาจักรเยีย่นเมือ่ 500 ปี

  กอ่นครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.

  1949 พรรคคอมมวินิสตจ์นีไดช้ัยชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและกรุงปักกิง่เป็นเมอืงหลวงของ

  ประเทศนับแตนั่น้มา น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  (ไมม่บีรกิำรอำหำรค ำ่) 

*กรุป๊ขาไปเวลาบนิ 15.20-21.00 พักทีเ่ทยีนสนิ 1คนื ขาไปน่ังรถบสั/ ขากลับน่ังรถไฟความเร็วสงูเขา้

เทยีนสนิ* 

เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง:     จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ ง-ตลำดรสัเซยี- กำยกรรมปกักิง่  
                        อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

เดนิทางสู่ศูนยร์วมชาวจีน จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของ

ประเทศจนียคุใหม ่สถานทีจั่ดงานพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพือ่เป็น

ทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัน้น าท่าน
ผา่นประตเูขา้สู ่นครโบรำณ หรอื  สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของ

จักรพรรดิ์ 24 พระองค ์

ในสมัยราชวงศ์หมิงและ

ชงิ ชมโบราณสถานและ

สิ่งก่อสรา้งที่ทรงคุณค่า

ทางประวัตศิาสตร์ สรา้ง

ขึ้น บนพื้ นที่   720,000 

ตารางเมตร ชมหมูอ่าคาร

เครื่องไมท้ี่ประกอบดว้ย

หอ้งหับต่างๆถึง 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่า



     

ราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่า

ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนาง  ซสูไีทเฮาจากนัน้ ผำ่นชมดำ้น
นอกของโรงละครแหง่ชำตปิกัก ิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุส

เทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่   

บำ่ย     จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลำดรสัเซยี ตลาดที่รวบรวมสนิคา้

ราคาถูกมีสินคา้มากมาย ทั ้งกระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ ซึ่งสามารถ

ต่อรองราคาไดม้ากกวา่ครึง่อกีดว้ย จากนัน้พาชม โรงงำนไข่มุกน ำ้

จดื   ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื่อ
สง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากวา่ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับวา่เป็น

ประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ให  ้ทา่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบ ารุง
ผวิ  ไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บ ารุงผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใส
อยา่งเป็นธรรมชาต ิ น าทา่นผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับ

การแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้ม

รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์อาท ิยาสมนุไพร บัวหมิะ ฯลฯ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

   หลังอาหารค ่า 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 าทา่นเดนิทางไป ก ำแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญข่อง“ก ำแพงเมอืงจนี” (ดำ่นจยีงกวน) 

ทีถ่อืวา่เป็นด่านที่สวยทีสุ่ดของก าแพงเมอืงจีน ท่านจะ

ไดเ้ห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มี

ระยะทางยาวกว่า 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดและใชเ้วลาสรา้งนานที่สุดในโลก ที่

เกดิขึน้ดว้ยฝีมือของมนุษย ์มีการเกณฑ์แรงงานเกอืบ

ลา้นคน และยงัมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกนหัว 

และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี้ตอ้งท างานในถิน่

ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวรา้ย คือ 35 องศา

เซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซียสในฤดู

หนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถกูขโมย

กนิหรือถูกยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจึงตอ้งลม้

ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการ

ขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพทีย่ำวทีสุ่ดในโลก” 

รวมๆ แลว้มีระยะทาง  ยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึ่ง



     

สามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดย

ใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอ

บรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีก่ าแพงถกูสรา้งโดย

ใชห้นิแกรนิต บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าให ้

ช ารดุไดง้า่ยกวา่ ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวนันี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ   

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ สกุ ีป้กัก ิง่ 

น าท่านชม พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ  ิพพิิธภัณฑท์ี่รวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิที่ท่านสามารถ

ถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณนั์น้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจนี 

ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติ

เจรญิรุ่งเรอืง ส่งเสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุ

ยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเยา้ ซึง่

เป็นเครือ่งประดับน าโชค จากนัน้ เดนิทางสู ่รำ้นยำงพำรำ เลอืกซือ้

ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที ่ ใชใ้น
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า รังนก 

เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 

2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & 

DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มี

ขนาดความจ ุ1 แสนทีน่ั่ง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ ี:่     พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน -สนำมบนิเทยีนสนิ-สนำมบนิดอนเมอืง            

                             อำหำรเชำ้,เทีย่ง,--- 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอห

ยวน อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่

ประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิที่ขุดขึน้

ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสี

ไทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญญแูละ

เรอืหนิอ่อน น าท่านชม ป่ีเซยีะ หรอื ผชีวิ ท่านจะ

ไดศ้าสตรแ์หง่การเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวง

จุย้ของชาวจีน และท่านที่ท าการคา้ขาย หรือท า

ธรุกจิ สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกับบา้น หา้งรา้น และกจิการของ

ทา่น  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด   
บำ่ย      น าทา่นน่ังรถบัสเดนิทางสู ่สนำมบนิเทยีนสนิ  



     

    *กรุป๊ขาไปเวลาบนิ 15.20-21.00  ขากลับน่ังรถไฟความเร็วสงูเขา้เทยีนสนิ* 
 

18.15/22.20 เดนิทำงกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ           เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.00/02.05+1 เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ  

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

 

**กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึ

เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้

ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง,  

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำง

มำทีส่นำมบนิดอนเมอืง กรุณำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำร

บนิ (ควำมล่ำชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยูน่อกเหนอืควำมควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเหตุผลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัเดนิทำง 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการ

เดนิทางของทา่น* โดยทำ่นถำ่ยรปู หรอื สแกนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีปูทำ่น) แบบเต็มหนำ้รำยละเอยีด

ครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ (แบบสหีำ้มขำว-ด ำ) หำ้มขดีเขยีดลงบนหนำ้พำสปอรต์โดยเด็ดขำด  สง่มำ

ทำง E-mail เมือ่ทำ่นตกลงท ำกำรจอง 

(หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออก

นอกประเทศของทา่นได)้ 

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

เดนิทำง 

 (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร)์ 

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

   
 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืน ารปูถา่ยมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง  (กรณีท ำวซีำ่แบบเดีย่ว ช ำระคำ่วซีำ่เพิม่ 2,200 บำท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-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 วนัท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  

- 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.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพั่ก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 



     

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คำ่วซีำ่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บำท/ทำ่น ส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะ

เทา่นัน้* 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

8.(8.1)คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

   (8.2)คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์400 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  
 

เงือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำท่ำนละ 9,500 บำทต่อท่ำน และช ำระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 15 วนั

ลว่งหนำ้ (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ

การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมำยเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่ำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 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 าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


