
 

 

รหัสทัวร ITV1901967 
ทัวรจีน ปกกิ่ง เทียนสิน กําแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (XW) 
เปดประสบการณน่ังรถไฟความเร็วสูงสู “ปกก่ิง” มหานครแหงวัฒนธรรม 
พิชิตกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก” 
กายกรรมปกก่ิง โชวช่ือดังระดับโลก พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
พระราชวังฤดูรอน ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑภาพวาด 3 มิติ 
เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เปดปกก่ิง,สุก้ีปกก่ิง,อาหารแตจ๋ิว 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก:      สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน  
08.00/12.00น.คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอน

เมือง หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับ
เอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝาก
ใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน   

11.20 /15.20  เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน          เท่ียวบินที่ XW880   
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
เดินทางขาไปโดยไฟทบิน XW880 DMK-TSN 11.20-17.00 น.  พัก:ปกก่ิง 3 
คืน 
กรุปเดินทาง 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 
>>>> 
เดินทางขาไปโดยไฟทบิน XW880 DMK-TSN 15.20-21.00 น. พัก:เทียนสิน 1
คืน,ปกก่ิง 2คืน 
กรุปเดินทาง 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   เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการ ตรวจคนเขา
เมืองและ   รับกระเป�าสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถ่ินเพ่ือนํา  ทานข้ึน
รถไฟใตดิน เดินทางสูสถานีรถไฟเทียน  สิน  จากน้ันนําทาน สัมผัสประสบการณพิเศษ 
น่ัง  รถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Train    เดินทางสู ปกก่ิง *ใช
เวลาประมาณ 30 นาที ดวย  ความเร็วสูงสุด 295 กม.ตอช่ัวโมง* (เพ่ือสะดวก 
 ตอการข้ึนรถไฟ ควรเตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก )   เดินทางถึงสถานีรถไฟปกก่ิง 
นครปกก่ิง เมือง  ประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกก่ิงเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของ
อาณาจักรเย่ียนเม่ือ 500 ป  กอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ.  1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัย



 

 

ชนะ จึงประกาศต้ังรัฐบาลและกรุงปกก่ิงเปนเมืองหลวงของ 
 ประเทศนับแตน้ันมา นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูที่
พัก  (ไมมีบริการอาหารค่ํา) 

*กรุปขาไปเวลาบิน 15.20-21.00 พักที่เทียนสิน 1คืน ขาไป
น่ังรถบัส/ ขากลับน่ังรถไฟความเร็วสูงเขาเทียนสิน* 
เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน    

วันที่สอง:     จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูก ง-ตลาดรัสเซีย- กายกรรมปกก่ิง  
                       อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญที่สุดในโลก สัญลักษณ
ของประเทศจีนยุคใหม สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ 
บันทึกภาพเพ่ือเปนท่ีระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ  สถานท่ีวา
ราชการและที่ประทับของจักรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชม
โบราณสถานและส่ิงกอสรางท่ีทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สรางข้ึนบนพ้ืนท่ี  
720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเคร่ืองไมท่ีประกอบดวยหองหับตางๆถึง 
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักช้ันใน หองบรรทมของ
จักรพรรด์ิ และหองวาราชการหลังมูล่ีไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชม
ดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ต้ังอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง   
บาย     จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งท่ี ตลาดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคา

มากมาย ทั้งกระเป�า เส้ือผา รองเทา ซ่ึงสามารถตอรองราคาไดมากกวาคร่ึงอีก
ดวย จากน้ันพาชม โรงงานไขมุกน้ําจืด  ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศ
จีนสามารถผลิตเพ่ือสงออกไปขายทั่วโลกไดไมต่ํากวาปละ 199,500 กิโลกรัม 
นับวาเปนประเทศท่ีผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญท่ีสุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาส
เลือกซ้ือไขมุก ครีมบํารุงผิว  ไขมุกธรรมชาติท่ีเหมาะกับทุกสภาพผิว  เพ่ือบํารุง
ผิวหนาและกาย  ใหเปลงปล่ังและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ  นําทานผอนคลาย



 

 

ความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอน
คลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโบราณ
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปพรอมรับฟง
การวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ 
ฯลฯ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
   หลังอาหารค่ํา พาชม กายกรรมปกก่ิง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจที่นา
ประทับใจ  
 เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม:     กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) - พิพิธภัณฑภาพ3มิติ  
     ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก     อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความย่ิงใหญของ“กําแพงเมืองจีน” (ดานจี
ยงกวน) ท่ีถือวาเปนดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นส่ิงมหัศจรรย 
1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนส่ิงกอสราง
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและใชเวลาสรางนานท่ีสุดในโลก ที่เกิดข้ึนดวยฝมือของมนุษย มี
การเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซ่ึงถูกโกนหัว 
และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถ่ินทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิ
เลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 
ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีสงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย 
คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการ
ขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาวกวา 



 

 

50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนท่ีจะมีการใชอิฐในการ
กอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไว
ระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเส่ือทอบริเวณใกลกรุงปกก่ิง กําแพง
เมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานท่ีกําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต 
บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดได
งายกวา กําแพงเมืองจีนท่ีเราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุก้ีปกก่ิง 
นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ3มิติ พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทาน
สามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆไดอยางเสมือนจริง 
 
 
 
 
 

 
แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชค
ดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซ้ือกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซ่ึงเปน
เคร่ืองประดับนําโชค จากน้ัน เดินทางสู รานยางพารา เลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีผลิตมา
จากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ ผานชมสนามกีฬา
โอลิมปก สนามกีฬาหลักที่  ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซ่ึงมีช่ือ
เลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางท่ีคลายรัง เร่ิมกอสรางเม่ือเดือนธันวาคม 
2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron 
และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design 
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูท่ีพัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   



 

 

วันที่ส่ี:     พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน -สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง            
                             อาหารเชา,เที่ยง,--- 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เห
อหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน 
สรางข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปกอน ชม
ทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดข้ึนดวยแรงงานคนลวน 
ชมท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหิน
ออน นําทานชม ปم�เซียะ หรือ ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี ศาสตรการ
แกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิว
เพ่ือนําไปต้ังเปนเคร่ืองรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ 
ซีฟู�ด   

บาย      นําทานน่ังรถบัสเดินทางสู สนามบินเทียนสิน  
   *กรุปขาไปเวลาบิน 15.20-21.00  ขากลับน่ังรถไฟความเร็วสูงเขาเทียนสิน* 
18.15/22.20 เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน           เท่ียวบินที่  XW879  

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.00/02.05+1 เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
************************* 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ท่ีน่ัง 

3-6 ส.ค. 12,888 15,888  
 
Infant  

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 15,888 4,500 25 



 

 

4-7 ก.ย. 13,888 16,888 5,000฿ 
 

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 

 
**กรณีลูกคาตองการซ้ือต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาท่ีอีก
คร้ัง** 
 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือ
หรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆท้ังส้ิน  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง



 

 

ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มี
การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวัน
เดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน
ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน 
ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ (แบบสีหามขาว-ดํา) หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  สง
มาทาง E-mail เมื่อทานตกลงทําการจอง 
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
2. รูปถายสีถายหนาตรง ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ทานละ 2 รูป ลูกคาถือไปที่สนามบิน
เอง ณ วันเดินทาง 
 (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทาน้ัน ตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูป
ท่ีพร้ินซจาก คอมพิวเตอร) 



 

 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมท่ีสงช่ือใหเรา
ทําวีซาเทาน้ัน!!  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถายมาในวันเดินทาง 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีทีท่านลืมนํารูปถายมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ชําระคาวีซาเพ่ิม 
2,200 บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    



 

 

3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
*** ออกเดินทางข้ันต่ํา  20 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก  (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ท้ังน้ียอมอยูใน



 

 

ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูท่ีถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
8.(8.1)คาทิปไกดและคนขับรถปกก่ิง 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
   (8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
 
เง่ือนไขในการจอง   
มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง   
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทางตามวันที่ท่ีระบุบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิ
ในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดท้ังส้ิน 
เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัว
เคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  



 

 

หมายเหตุ 
  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 


