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CHINA 
BEIJING PREMIUM UNIVERSAL STUDIOS 

5 วัน 4 คืน  
โดยสายการบิน Thai Airways  (TG)   

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ 2-20 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 
พักเดีย่ว 

เพ่ิมท่านละ 

13 - 17 เม.ย. 66 39,999.- 42,999.- 5,500.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ 180 หยวน/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – ปกักิ่ง  

(TG614 : 10.00-15.45) – ถนนหวังฟูจิ่ง 

 ✈  HOLIDAY INN EXPRESS 

หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 UNIVERSAL BEIJING RESORT 

(รวมค่าบัตรเข้า + รถรบัสง่) 

 X X HOLIDAY INN EXPRESS 

หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 จัตุรัสเทียนอนัเหมิน – พระราชวังโบราณกูก้ง –  

หอบูชาเทียนถาน – ช็อปปิ้ งตลาดรัสเซีย 

   HOLIDAY INN EXPRESS 

หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 ร้านบัวหิมะ – กําแพงเมอืงจีนด่านจวีหยงกวน – รา้นหยก – 
ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสระวา่ยนา้ 

   HOLIDAY INN EXPRESS 

หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 ร้านผีเซี๊ยะ – พระราชวังฤดรูอ้นอวี้เหอหยวน – 
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปกักิ่ง – กรุงเทพ  
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615: 17.05-21.15) 

  
✈ 
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักก่ิง (TG614 : 10.00-15.45) –  

ถนนหวังฟูจ่ิง   

07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน  Thai Airways  (TG) โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

(รวมน้าหนักกระเป๋า 30  กิโลกรมั จํากัดท่านละ 1 ใบ) 

10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG614 (มอีาหารและเครื่องด่ืม

บรกิารบนเครื่อง) 

15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจากท่าน

ได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 นําท่านสู่ ถนนหวังฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิง

รวมท้ังห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายท่ีจะสร้าง

สีสันให้กับผู้ท่ีมาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ ตรอกขายอาหารแผงลอยจะอยู่ต้นๆ ของถนนหวังฟู

จ่ิง สังเกตท่ีซุ้มประตูจีนสวยงาม หากเดินเข้าไปก็จะพบซุ้มขายอาหารแบบแผงลอยมีต้ังแต่ เกาลัด

ค่ัว ซาลาเปา โยเกิร์ต ฯลฯ  ไปจนถึงอาหารแปลกพิสดารเช่น แมงป่อง งู ปลาดาว ม้าน้า ฯลฯ แบบไม้

เสียบอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันทีส่อง UNIVERSAL BEIJING RESORT (รวมค่าบัตรเข้า + รถรบัส่ง) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

 นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก Universal Beijing Resort ต้ังอยู่ในย่านถงโจว (Tongzhou) ของกรุง

ปักก่ิง มีพื้นท่ีกว่า 2,500 ไร่ นับเป็นธีมพาร์คแบรนด์ Universal Studios แห่งท่ี 5 ของโลก และเป็น

แห่งท่ี 3 ของเอเชีย (ต่อจาก Universal Studios Japan และ Universal Studios Singapore)  

รวบรวมแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เคร่ืองเล่น และการแสดงท่ีดีท่ีสุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากท่ัวโลก 

พร้อมท้ังการออกแบบท่ีสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีน โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น 7 โซน ได้แก่ Kung 

Fu Panda Land of Awesomeness, Transformers Metrobase, Minion Land, The Wizarding 

World of Harry Potter, Jurassic World Isla Nublar, Hollywood และ WaterWorld ซึ่งแต่ละโซน

ก็มีกิจกรรมและความสนุกมากมายท่ีรอให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชม 

 

 

 



GQ1PEK-TG021_ BEIJING PREMIUM UNIVERSAL STUDIOS 5 วัน 4 คืน (TG) 

 

 

กลางวัน/เย็น อิสระอาหารกลางวัน และเย็นตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 

 สมควรแก่เวลาทําท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีส่าม จัตุรสัเทยีนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทยีนถาน –  

ช็อปปิ้ งตลาดรสัเซยี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 นําท่านเดินทางสู่ จัตุรสัเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ต้ังอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง ความยาวต้ังแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 

500 เมตร พื้นท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส

เทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมี

ความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืน

ใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศ

ตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทาง

ฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน 

หรือเฉียนเหมิน 

 

 นําท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นท้ังบ้านและ

ชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมท้ังสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จ่ือ
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จ้ินเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติใน

การสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี

ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้าเข้าไปได้ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

 นําท่านเดินทางสู่ หอบูชาเทียนถาน ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 273 เฮกตาร์ เป็น

สถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดู

หนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนั่น

เพื่อให้การเก็บเก่ียวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวนชวิ 

เป็นต้น 

 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งของ COPY ย่ีห้อดังมากมาย ท้ังกระเป๋า 

เสื้อผ้า รองเท้า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันทีส่ี ่ ร้านบัวหิมะ-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารัง

นกและสระว่ายน้า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 นําท่านเข้าฟังบรรยาย ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นท่ีพิสูจน์

สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลด

อาการพองหรือแสบร้อนได้ 

 นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกําแพงท่ีมีป้อมค่ันเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัย

โบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นคร้ังแรก กําแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบันสร้างข้ึนใน

สมัยราชวงศ์หมิง ท้ังนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการ

สร้างกําแพงต่ออีกหลายคร้ังด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถ

บุกฝ่ากําแพงเมืองจีนได้สําเร็จ มีความยาวท้ังหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมือง

จีนได้กําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้าท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือน

จากแผ่นดินไหวได้ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)  

 นําท่านแวะชม เครื่องประดับหยก ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ 

กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีชื่อเสียง   

 นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอส

เซี่ยม” พยายามให้เอ้ืออํานวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลิมปิก2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก”ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้ เพดานและ

ผนังอาคารท่ีทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวัง

ต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กล่ินอายงดงามแบบตะวันออก 
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ผ่านชมสระว่ายน้าแห่งชาติ สระว่ายน้าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้าสี่เหล่ียม

ขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้าท่ีสุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s 

Trinity College 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

  

วันทีห่้า ร้านผีเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุง

ปักก่ิง-กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615: 17.05-21.15) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 

 นําท่านแวะ ศูนย์ผเีซีย๊ะ  เคร่ืองรางของขลังตามความเชื่อเร่ืองโชคลาภของชาวจีน   

 นําท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ต้ังอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตัวเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวนเดิม

เป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นํา

งบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะท่ีเห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง

ประกอบด้วย ตําหนักเลอโช่วถัง สถานท่ีประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเร่ินโช่วเต้ียน สถาน

ท่ีว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตําหนักเรียง

เมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาด

ต่างๆ) และตําหนักต่างๆ อีกมากมาย 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)  

 สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักก่ิง 

17.05 น. อําลาเมืองปักก่ิง เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways  

(TG) (มอีาหารและเครื่องด่ืมบรกิารบนเครื่อง) 

21.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



GQ1PEK-TG021_ BEIJING PREMIUM UNIVERSAL STUDIOS 5 วัน 4 คืน (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุ 2-20 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 
พักเดีย่ว 

เพ่ิมท่านละ 

13 - 17 เม.ย. 66 39,999.- 42,999.- 5,500.- 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ 180 หยวน/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน  

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

6. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
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7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ 

*เง่ือนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง

เจ้าหน้าท่ี ** 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว 

2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีนสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ 

3. ค่าดําเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีท่ีประเทศจีนต้องให้ตรวจ 

4. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม / ท่าน / ใบ 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

*สําหรับท่านท่ีรับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจําเป็น

ให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากท่ีกรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 

6. ค่าภาษีน้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

10. *** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเท่ียวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้า

พื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ  ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ท้ังสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มี

ความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน *** 
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เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกคร้ัง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1 โปรแกรมทัวร์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน  เพื่อการันตีท่ีนั่ง 

4. กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิกการเดินทาง 

***เง่ือนไขการยกเลิกทัวรเ์ป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

6.1 แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

6.3 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมือง โดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและต่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการพิจารณา

ของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่

สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

6.4 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

*** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเท่ียวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้า

พื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ  ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ท้ังสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มี

ความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากทา่นต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเปน็จํานวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน *** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 

180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า 

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

เอกสารในการยื่นวีซา่จนีสําหรบัผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด 

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว (ขนาด 48 x 33 มม)  2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**  

และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปปร๊ินจากคอมพิวเตอร์  

 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 

 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 

 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหน้ารวมถึงใบหูท้ัง  2 ข้าง 

- กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม 

 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
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4. รูปถ่ายสําหรับผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 

6. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

a. เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่มเอกสาร 

i. สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้าย

ชื่อ พ่อ, แม่, ลูก 

ii. สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก) 

iii. สําเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 

iv. ใบเปล่ียนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

b. เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ เพิ่มเอกสารจากเอกสารข้างต้น 

i. สําเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่ 

ii. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือท่ีออก

โดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

c. เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่มเอกสารจากเอกสารข้างต้น 

i. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อ่ืน ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือท่ี

ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น 

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 14  วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  

10. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าทา่นจะต้อง

รับผิดชอบ 

11. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น 

 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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