
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15718 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

XW-B97: ทวัรป์กัก ิง่ เทยีนสนิ ก าแพงเมอืงจนี 4 วนั 3 คนื 
🍃 ปกักิง่•••ตอ้นรบัฤดใูบไมร้ว่งอากาศเย็นสบาย มหานครแหง่วฒันธรรม 

🍃 เปิดประสบการณน์ ัง่รถไฟความเร็วสงูสู ่ปกัก ิง่ 

🍃 พชิติก าแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

🍃 พระราชวงัฤดรูอ้น ตลาดรสัเซยี พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิ

🍃 ชม กายกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงัระดบัโลก พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 

🍃 เมนูพเิศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปกัก ิง่,ติม่ซ า,อาหารแตจ้ ิว๋ 

🍃 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

🍃 บนิตรงเทยีนสนิโดยสายการบนิ  NOKSCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 2,200 บาท 

 

 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 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 

 

 

 

 

18-21  

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 หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภยัของสายการบนิ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
13.15 น.  เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ                 เทีย่วบนิที ่XW880   

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.45 น.   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี น าทา่นผา่นพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและ  
  รับกระเป๋าสมัภาระออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่เพือ่น าทา่นขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเทยีนสนิ  

  จากนัน้ น าทา่นสมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟความเร็วสงูหวัจรวด Bullet Train  

http://bit.ly/2NMk5YE


     

เดนิทางสู ่ปกักิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 กม.ต่อชัว่โมง* (เพือ่สะดวกต่อ

การขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางถงึสถานรีถไฟปักกิง่ นครปกักิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญทาง

การคา้ของอาณาจักรเยีย่นเมือ่500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช

และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949พรรคคอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและกรุงปักกิง่

เป็นเมอืงหลวงขอประเทศนับแตนั่น้มา  

น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   

 (ไมม่บีรกิารอาหารค า่) 

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง:     จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-ผา่นชมดา้นนอกโรงละครแหง่ชาตปิกัก ิง่

         ตลาดรสัเซยี- กายกรรมปกัก ิง่        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุ

ใหม ่สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รี

ชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลกึประธานเหมาเจอ๋ตงุ จากนัน้น าทา่นผา่นประตเูขา้สู ่นครโบราณ หรอื 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์

มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งทีท่รงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 

ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ 

พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮา
จากนัน้ ผา่นชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่   

บา่ย     จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้ราคาถูกมสีนิคา้มากมาย ทัง้กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่สามารถต่อรองราคาไดม้ากกว่าครึง่อกีดว้ย จากนัน้พาชม โรงงานไขมุ่กน า้จดื  ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 

199,500 กโิลกรัม นับวา่เป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญท่ีส่ดุในเวลานี ้ให  ้ทา่นไดม้โีอกาสเลอืก
ซือ้ไขม่กุ ครมีบ ารงุผวิ  ไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บ ารุงผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปล่งปลั่ง
และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ย

ยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราวเกีย่วกับ

การแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์อาท ิยาสมนุไพร บวัหมิะ ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

   หลังอาหารค า่ พาชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 

วนัทีส่าม:     ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ-ิผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก  

                                                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไป ก าแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญ่ของ“ก าแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีงกวน) ทีถ่อืว่า

เป็นด่านที่สวยที่สุดของก าแพงเมอืงจีน ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มี

ระยะทางยาวกว่า 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุและใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอื

ของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงาน

จากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คน

เหล่านี้ตอ้งท างานในถิน่ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย 

คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสใน

ฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถูกขโมยกนิ

หรอืถูกยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูก

ฝังอยู่ใตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“หลุมฝงัศพทีย่าวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทาง ยาว
กวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ กอ่นที่

จะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งขึน้โดยใช ้

หนิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ ่

และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ ก าแพงเมอืง

จนีถูกสรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานทีก่ าแพงถูกสรา้งโดย

ใชห้นิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี ก าแพง

ถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกว่า ก าแพงเมอืงจนีที่

เราเห็นกนัทกุวันนี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิ ทีท่่านสามารถถ่ายรูป

เสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิ

ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่า

เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค จากนัน้ เดนิทางสู่ รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจาก

ยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลัก

ที ่ ใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เลน่วา่ รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ย
รัง เริม่ก่อสรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & 

DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มขีนาด

ความจ ุ1 แสนทีน่ั่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 



     

วนัทีส่ ี:่          พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน -สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง            

                             อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน 

อทุยานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 

800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุ่ดขึน้ดว้ยแรงงานคน

ลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ

กวางสู ชมระเบยีงกตัญญูและเรือหนิอ่อน น าท่านชม ป่ี

เซยีะ หรือ ผชีวิ ท่านจะไดศ้าสตร์แห่งการเสรมิบารม ี

ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และท่านทีท่ าการ

คา้ขาย หรอืท าธุรกจิ สามารถเชา่ผชีวิเพือ่น าไปตัง้เป็น

เครือ่งรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด   
บา่ย      น าทา่นน่ังรถบสัเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  

20.10 น.   เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ                    เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.10 น.  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที่ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้
ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น ค่ามคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

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

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

8.(8.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดต่อคนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/
อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อ
หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น
จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 



     

  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

*ชือ่โปรแกรมเดนิทาง…………………………………………… วนัทีเ่ดนิทาง........................จองกบัเอเจน้ท.์..................... 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

 
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 


