
 

 

รหัสทัวร  TTN1900448 
ทัวรจีน เทียนสิน ปกก่ิง กําแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ  6 วัน 4 คืน (XW) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน   พระราชวังตองหามกู   พระราชวังฤดูรอนอ้ีเหอหยวน   
กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน   รานปم�เซียะ   ตลาดหงเฉียว  รถไฟความเร็วสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก     กรุงเทพมหานคร(ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห-ปกกิ่ง 
08.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 5 เคาทเตอร 6 สาย

การบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทาน
โหลดสัมภาระ 

11.20 น. ออกเดินทางสู นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ 
XW880 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) 
(คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

17.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน (เวลา
ทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและ
ศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู นครปกกิง่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 1 ใน 4 เมอืงหลวง
เกาของจีน และไดรับเลือกใหจัดการแขงขันโอลิมปกฤดูรอนป 2551 เพื่อเดินทางสู
โรงแรมที่พกั 

ที่พัก  โรงแรม YIFU HOTEL หร ือเท ียบเท า ระดับ 4 ดาว (ไม ม ีบริการอาหารค ํ ่า) 
 
วันที่สอง      จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกู-พระราชวงัฤดรูอนอ้ีเหอหยวน-รานไขมกุ 
 รานหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกกิง่ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู จัต ุ รัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly 
Peace) ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก มีเนื ้อที่ 2.5 ตาราง
กิโลเมตร สามารถบรรจุคนไดถึง 2 ลานคน จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 
เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจือ้
แหงราชวงศชิงมกีารบูรณะซอมแซมใหมและไดเปล่ียนช่ือมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถงึ
ปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู พระราชวังตองหามกูกง (Imperial Palace or Forbidden City) 
ต้ังอยูดานหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีประตูวัง 4 ประตู 4 
ทิศ มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตําหนักนอยใหญถึง 9,999 หอง สรางใน
สมัยพระเจาหยงเลอแหงราชวงศหมิง เมื่อป ค.ศ. 1406 เปนที่ประทับของกษัตริยแหง
ราชวงศหมงิและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค มีการบูรณะซอมแซมไปหลายคร้ัง แตยังคง



 

 

สถาปตยกรรมเดิม มีความสมบูรณแบบที่สุด ใหญที่สุดและรักษาไวไดดีที่สุด รวมทัง้มี
ประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน (Summer Palace) ตั้งอยูในเขตไห

เต้ียน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริยราชวงศชิง 
ทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอน 
มาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงน้ี เปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเปนอุทยานหลวง
ที่งดงามที่สุดของจีน มีทะเลสาบคุนหมิงซึ่งในฤดูหนาว จะมีลักษณะเปนน้ําแข็ง สามารถ
ลงไปเดินเลนกันไดเลยทีเดียว หากไดมาเยือนพระราชวังฤดูรอนในฤดูหนาว ก็จะทําให
ไดสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีความสวยงามไมแพการมาเที่ยวใน
สถานที่แหงน้ีในฤดูอ่ืนๆ 
นําทานชม รานไขมกุ (Pearl shop) ประเทศที่ผลิตไขมกุน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี 
ใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
นําทานชม รานหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและ
ผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ  

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง  (3)   
นําทานชม กายกรรมปกกิ่ง (Beijing Acrobatics Show) ซึ่งมีการแสดงหลายหลาย
ชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป อาทิเชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน สวน
ไฮไลท คือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด 

ที่พัก  โรงแรม YIFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดบั 4 ดาว 
 
วันที่สาม     รานหยก-กาํแพงเมอืงจนีดานจีหยงกวน-พิพธิภัณฑภาพ 3 มิต-ิผานชมสนามกฬีา

โอลิมปก 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทอง

และเพชร เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเคร่ืองประดับนํา
โชคตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก สรางเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว ตั้งแตกอนสมัยของจิ๋นซีฮองเต 
จักรพรรดิองคแรกในประวัติศาสตรจีน จุดประสงคก็เพื่อป�องกันการรุกรานจากชนเผา
ทางตอนเหนือ โดยมีการกอสรางเพิ่มเติมโดยฮองเตองคตอมาอีกหลายพระองค จน



 

 

สําเร็จในที่สุด กําแพงเมืองจีนถือเปนงานกอสรางที่มหศัจรรยที่สุดแหงหน่ึงของโลกเทาที่
เคยมีมา ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2530 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล  (5)   
บาย นําทานเดินทางสู TELIHUA ART 3D GALLERY เพื่อชมพิพิธภัณฑที่รวบรวมงาน

ศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆได  
         นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนามกีฬาหลักที่

ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป 2008 ต้ังอยูใจกลาง Olympic Complex จะ
เปดไฟสวยงาม  

ค่ํา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
ที่พัก  โรงแรม YIFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดบั 4 ดาว 
 
วันที่สี ่     รานปم�เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปกกิง่-รถไฟความเร็วสูง-เซ่ียงไฮ-ซนิเทียนต้ี  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานชม รานปم�เซียะ (Pi Xiu) สิ่งศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภ เงินทองของชาวจีน เหมาะ
สําหรับทานที่ทาํการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ  

 นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉยีว (Hongqiao Market) ต้ังอยูใจกลางของกรุงปกกิง่ อยู
ทางทิศตะวันออก ของหอฟ�าเทียนถาน ช่ือจริง ๆ ของที่น่ีคือ ตลาดมุกหงเฉียว ปจจุบัน
มีทั้งหมด 8 ชั้น เปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้นและชั้นใตดิน 3 ชั้น มีพื้นที่รวม 32,000 
ตารางเมตร มีของก็อป พวกกระเป�า รองเทา สินคาไอที เปนตน อีกทั ้งมีสินคา
หลากหลายกวาตลาดรัสเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (8) 
บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกกิง่ เพื่อโดยสาร รถไความเร็วสูง สู เซี่ยงไฮ (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4  -5 ช่ัวโมง) เปนเสนทางรถไฟความเร็วสงู ทีม่คีวามยาว ทัง้หมด 
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิง่ เทียนจิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮ
ทั้งหมด 7 เมือง  
(หมายเหต ุ: กระเป�าเดินทางและสมัภาระทุกช้ิน ลูกคาตองเปนผูจัดการและดูแลเอง... 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)  

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
 นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ 
ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน เทียน ตี้ จะทําใหคุณหลุดออกมา
จากความยุงเหยิงเหลานั้น ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมี



 

 

บรรยากาศที่อบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดนั่งเลน อานหนังสือ
เพลิน ๆ มากมาย  

ที่พัก  โรงแรม Venus International Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หา     รานผาไหม- ลอดอุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-รานนวดเทา(บัวหมิะ) 
   รานกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉงิหวงัเมี่ยว-ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทานชม รานผาไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผา
ไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน 
นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝم�ง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ไกแดง (11) 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย หรือยาน

ออรชารด ของสิงคโปร ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหางสรรพสินคา
มากมายอยูบนถนนแหงน้ีเปนยานที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ  
นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอน
คลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีม
เป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 
และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
นําทานเดินทางสู รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบัคสสาขาใหม
ที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและ
สวยที่สุดในโลก เปดใหบริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลาย
มากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว นอกจากน้ันยังมีอาหาร
และขนมมากมาย ในสวนเบเกอร่ีที่ใชช่ือวา Princi™ ซึ่งเปนการรวมมือกับรานเบเกอร่ี
ชื่อดังจากอิตาลี และเปนสาขาแรกในเอเชีย มีการทําขนมกันสดๆ ใหมๆ ที่รานทุกวัน



 

 

มากกวา 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกวา 30 คนนอกจากน้ี สตารบัคสยังนําเทคโนโลย ี
AR สรางความสนุกสนานใหกบัลูกคา โดยรวมมือกับบริษัทจีนยักษใหญ อาลีบาบา เมื่อ
จอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ ในราน เชน ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏขึ้น
ในโทรศัพท และลูกคายังไดสนุกสนานไปกับการจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ 
นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง เคย
ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคา และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง
เอกลักษณของ ชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่ง
เปนยานสินคาราคาถูกที่มีชื ่ออีกยานหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เส่ียวหลงเปา  (12) 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง  

วันที่หก      ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
02.20 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOK 

SCOOT เที่ยวบินที่ XW857  
 (คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

05.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 



 

 

 
 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิน่ ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทปิหวัหนาทวัรทานละ 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กตองเสียคาทปิเทาผูใหญ) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ 
รานไขมุก, รานยางพารา, รานหยก, รานบัวหิมะ, รานปم�เซียะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร 
เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี ้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 700 หยวน/ทาน/ราน 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ  
พัก 2 ทานตอหอง 

ราคาเด็ก  
อายุ 2-18 ป พักเดี่ยว 

28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 
04 - 09 มิถุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 
11 - 16 มิถุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

18 - 23 มิถุนายน 2562  13,888.- 16,888.- 4,500.- 
25 - 30 มิถุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

02 - 07 กรกฎาคม 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 
09 - 14 กรกฎาคม 2562 16,888.- 19,888.- 4,500.- 

16 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาบูชา) 17,888.- 20,888.- 4,500.- 
23 - 28 กรกฎาคม 2562  

**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** 17,888.- 20,888.- 4,500.- 

06 - 11 สิงหาคม 2562  (วันแม) 17,888.- 20,888.- 4,500.- 
13 - 18 สิงหาคม 2562  16,888.- 19,888.- 4,500.- 
20 - 25 สิงหาคม 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  16,888.- 19,888.- 4,500.- 
03 - 08 กันยายน 2562  14,888.- 17,888.- 4,500.- 
10 - 15 กันยายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 
17 - 22 กันยายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 
24 - 29 กันยายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

15 – 20 ตุลาคม 2562  17,888.- 20,888.- 4,500.- 
22 – 27 ตุลาคม 2562 (วันปมหาราช) 18,888.- 21,888.- 4,500.- 



 

 

**ราคาสําหรับลกูคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 9,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถงึ 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 7,000.- 

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทวัร * 

** ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตวัทานเอง ** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์  
 รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย และ
เดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,000 บาท** (หมายเหตุ 
เนื ่องจากศูนยใหบริการยื ่นขอวีซาประเทศจีนประจํากรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้น
คาธรรมเนียมการบริการของศูนยฯ วีซาจีนประจํากรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใชต้ังแต วันศุกร ที่ 
15 มีนาคม 2562 เปนตนไป) 



 

 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิปหัวหนาทวัร 
ทานละ 400 บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ ้ามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
× คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 

 
เดินทางขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค
ใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจอง
กอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและ

ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมา

ทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือ

พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // 
[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ไม



 

 

รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อ
ใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม

ถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั

เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํ
ที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ัง
ที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   

 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
  รูปถายสีหนาตรง 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป นําสงมาที่บริษทั 

 
การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสาํเนาพาสปอรต  

ตองถายชัดเจน เห็นทั้ง 2 ดาน  



 

 

ตามตัวอยางเทาน้ัน !!  
กรณีลกูคาไมสะดวกถายรูปพาสปอรตสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษทัได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที ่ใชทั ้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถกูตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 

4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


