
 

 

รหัสทัวร ITV1902715 
ทัวรจีน ปกกิ่ง เทยีนสิน กําแพงเมอืงจีน 4 วัน 3 คืน (XW) 
ปกกิ่งตอนรับฤดูใบไมรวงอากาศเย็นสบาย มหานครแหงวัฒนธรรม 
เปดประสบการณน่ังรถไฟความเร็วสูงสู ปกกิ่ง 
พิชิตกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก” 
พระราชวังฤดูรอน ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑภาพวาด 3 มิติ 
ชม กายกรรมปกกิ่ง โชวช่ือดังระดับโลก พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมนิ 
เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เปดปกกิ่ง,ต่ิมซํา,อาหารแตจิ๋ว 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน   
 

 
 



 

 

คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป 
 

Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียวเพ่ิม ที่นั่ง 

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  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก:      สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน  
10.00 น. คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง 

หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสาร
ตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน   

13.15 น. เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน                 เที่ยวบินที่ XW880   
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.45 น.   เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการ ตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเป�าสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถิ่นเพ่ือนําทานขึ้นรถไฟใตดิน เดินทางสูสถานี
รถไฟเทียนสินจากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet 
Train เดินทางสู ปกก่ิง *ใชเวลาประมาณ 30 นาท ีดวยความเร็วสูงสุด  295 กม.ตอชั่ วโมง* 
(เพ่ือสะดวกตอการขึ้นรถไฟ ควร เตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก ) เดินทางถึงสถานีรถไฟปกกิ่ง 
 นครปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักร
เยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลาง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสูรบกลางเมือง ค.ศ.
1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาล
และกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงขอประเทศนับแตน้ันมา นําทาน
ขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูที่พัก   
(ไมมีบริการอาหารคํ่า) 
เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง:     จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง-ผานชมดานนอกโรงละคร 
         แหงชาติปกก่ิง-ตลาดรัสเซีย-กายกรรมปกกิ่ง   อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณ
ของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ 
บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ พระราชวัง
ตองหามกูกง  สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัย
ราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร 
สรางขึ้นบนพื้นที่  720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหอง
หับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทม
ของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผาน
ชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกก่ิงหรือตึกไข ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเห
มิน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง   
บาย     จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดรัสเซีย 

ตลาดที่ รวบรวมสินค าราคาถูกมีสินค า
มากมาย ทั้ งกระเป�า เสื้อผา รองเทา ซึ่ ง
สามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่งอีกดวย 
จาก น้ันพาชม  โรงงานไข มุกนํ้ าจ ืด   ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศจีน
สามารถผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวา
เปนประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อ

ไขมุก ครีมบํารุงผิว  ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  
เพื่อบํารุงผิวหนาและกาย  ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปน
ธรรมชาติ  นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา 
โดยการแช เทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่  
ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ



 

 

การแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับ
พันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ ยา
สมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
   หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจที่นาประทับใจ  
 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม:     กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) - พิพิธภัณฑภาพ3มิต-ิผานชมสนามกีฬา 

         โอลิมปก    อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความ
ยิ่งใหญของ“กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ที่
ถือวาเปนดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทาน
จะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุค
กลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปน
สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสราง
นานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มี
การเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงาน
จากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานในถิ่นทุรกันดาร
ทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียส
ในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง
มามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยู



 

 

ใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่ยาวที่สุดใน
โลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลกกวา 1 
รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน 
และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอ
บริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่กําแพง
ถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสราง
โดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูก
สรางในราชวงศหมิง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ3มิติ พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทาน
สามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณน้ันๆไดอยางเสมือนจริง 
 
 
 
 

 
 

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี 
อายุยืนยาว ใหท านได เลือกซื้อกํ าไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่ งเปน
เครื่องประดับนําโชค จากน้ัน เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมา
จากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ ผานชมสนามกีฬา
โอลิมปก สนามกีฬาหลักที่  ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 ซึ่งมีชื่อ
เลนวา รังนก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่มกอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 
2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และ
สถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มี
ขนาดความจุ 1 แสนท่ีน่ัง 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
วันที่สี่:        พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน -สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง            
    อาหารเชา,เที่ยง,--- 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เห
อหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน 
สร างขึ้ น เมื่ อป ระมาณ  80 0  ป ก อน  ชม
ทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน 
ชมที่ ป ระทั บ ของพ ระนางซู สี ไท เฮ าและ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหิน
ออน นําทานชม ปم�เซียะ หรือ ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี ศาสตรการ
แกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิวเพื่อ
นําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan 
BBQ ซีฟู�ด   

บาย      นําทานน่ังรถบัสเดินทางสู สนามบินเทียนสิน  
20.10 น.   เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน                    เที่ ยวบิน

ที่  XW879  
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.10 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
 

**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ
เจาหนาที่อีกครั้ง** 

 



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว
ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสนิคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียด
ทุกหนา และทกุบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ 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-ดาํ) หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
สงมาทาง E-mail เม่ือทานตกลงทําการจอง 
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
2. รูปถายสีถายหนาตรง ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานัน้ ทานละ 2 รูป ลูกคาถือไปที่
สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ เทาน้ัน 
ตองไมใชสต๊ิกเกอร หรอืรูปที่พริ้นซจาก คอมพิวเตอร) 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซาและตรา เขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   ลูกคาถือไปที่ สนามบินเอง ณ วัน
เดินทาง   (หนังสือ เดินทางตองเปนเลมที่สง
ช่ือใหเราทําวีซาเทานัน้!!  
 

   
 

 
 
 

 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถายมาในวันเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีที่ทานลืมนํารูปถายมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 



 

 

 
 
 
 
 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว 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,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
*** ออกเดินทางขั้นตํา่  20 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ

คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จาก

สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน

การนับอายุ*** 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมทีพ่ัก  (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูท่ีถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
8.(8.1)คาทิปไกดและคนขับรถปกก่ิง 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
   (8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
 



 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 


