
 

 

รหัสทัวร TTN1902555 
ทัวรจีน เทียนสิน ปกก่ิง สกี ซุปตาร SNOW 4 วัน 3 คืน (XW) 
กําแพงเมืองจีน.. หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก  
จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หน่ึงในจัตุรัสที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลก 
เท่ียวไฮไลท !! พระราชวังกูกง และ พระราชวังฤดูรอน 
สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD 
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปกกิ่ง 1 เที่ยว 
เมนูพิเศษ !! เปดปกกิง่ สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแตจิ๋ว  
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปน
ไห น่ังรถไฟความเร็วสูงสูปกกิง่ 
10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 5 เคาทเตอร 6 

สายการบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
นําทานโหลดสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบิน
ที ่XW880 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบนิมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน (เวลา
ทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู กรุง
ปกกิง่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาท)ี ระยะทางโดยประมาณ 120 
กิโลเมตร ดวยความเร็วสูงสุด 295 กโิลเมตรตอช่ัวโมง (เพ่ือสะดวกตอการข้ึน
รถไฟ ควรเตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก) 

 เดินทางถึง นครปกกิ่ง 1 ใน 4 เมืองหลวงเกาของจีน และไดรับเลือกใหจัดการ
แขงขันโอลิมปกฤดูรอนป 2551 จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงแรมทีพั่ก 

ท่ีพัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว (ไมมี
บริการอาหารค่ํา) 
 
วันทีส่อง      จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวงัตองหามกูกง-พระราชวงัฤดูรอนอ้ีเหอหยวน-ราน

ไขมุก 
รานหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกกิ่ง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian 
an Men or Gate of Heavenly Peace
) ต้ังอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง เปนจัตุรัสที่ใหญท่ีสุด
ในโลก มีเน้ือท่ี 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถ
บรรจุคนไดถึง 2 ลานคน จัตุรัสแหงน้ีถูกสราง
ข้ึนในสมัยราชวงศหมิง เดิมมีช่ือวาเดิมวา “เฉิง



 

 

เทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมี
การบรูณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู พระราชวังตองหามกูกง 
(Imperial Palace or Forbidden City) 
ต้ังอยูดานหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผัง
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีประตูวัง 4 ประตู 4 
ทิศ มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มี
ตําหนักนอยใหญถึง 9,999 หอง สรางใน
สมัยพระเจาหยงเลอแหงราชวงศหมิง เมื่อป 
ค.ศ. 1406 เปนที่ประทับของกษัตรยิแหงราชวงศหมิงและชิง รวมท้ังสิ้น 24 
พระองค มกีารบูรณะซอมแซมไปหลายคร้ัง แตยังคงสถาปตยกรรมเดิม มีความ
สมบูรณแบบที่สุด ใหญท่ีสุดและรักษาไวไดดีท่ีสุด รวมท้ังมปีระวัติที่ยาวนานที่สุด
ในโลกอีกดวย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอ้ีเหอห

ยวน (Summer Palace) ต้ังอยูในเขตไห
เต้ียน หางจากตัวเมืองปกกิง่ไปทางตะวนัตก
เฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริยราชวงศชิง 
ทรงใชเปนท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความ
รอนจากพระราชวงัหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอน มา
ประทับท่ีพระราชวังฤดรูอนแหงน้ี เปนที่
ยอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเปนอุทยานหลวงที่งดงามท่ีสุดของจีน มทีะเลสาบคุนหมิ
งซึ่งในฤดูหนาว จะมีลกัษณะเปนน้ําแข็ง สามารถลงไปเดินเลนกันไดเลยทีเดียว 
หากไดมาเยือนพระราชวังฤดูรอนในฤดูหนาว ก็จะทําใหไดสัมผัสบรรยากาศโรแมน
ติคในอีกรปูแบบหน่ึง ท่ีมีความสวยงามไมแพการมาเที่ยวในสถานท่ีแหงน้ีในฤดู
อ่ืนๆ 
นําทานชม รานไขมุก (Pearl shop) ประเทศท่ีผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดใน
เวลาน้ี ใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
นําทานชม รานหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหทานไดเลือกชม
สินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ  

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิง่  (3)   



 

 

นําทานชม กายกรรมปกกิ่ง (Beijing Acrobatics Show) ซึ่งมีการแสดงหลาย
หลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป อาทิเชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปน
ตน สวนไฮไลท คือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด 

พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว 
 
วันทีส่าม       รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ- Beijing Snow 

World-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีล้ําคา

กวาทองและเพชร เปนสิริมงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปน
เครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก สรางเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว ต้ังแตกอนสมัยของจิ๋นซี
ฮองเต จักรพรรดิองคแรกในประวติัศาสตรจีน จุดประสงคก็เพื่อป�องกันการรุกราน
จากชนเผาทางตอนเหนือ โดยมกีารกอสรางเพ่ิมเติมโดยฮองเตองคตอมาอีกหลาย
พระองค จนสําเร็จในท่ีสุด กําแพงเมืองจีนถือเปนงานกอสรางที่มหัศจรรยท่ีสุดแหง
หน่ึงของโลกเทาที่เคยมีมา ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2530 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล  (5)   
บาย นําทานชม รานบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ

ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู Beijing Snow World ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ 
อาทิเชน แผนเลื่อนสกีหิมะ, มาลากเล่ือนหิมะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เครื่องเลน
สไลดจากภูเขาน้ําแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคา
กิจกรรม, คาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน และคาครูฝกอุปกรณ) 
 (กรณีหิมะยังไมตกหรือลานสกีปด เน่ืองจากสาพอากาศ จะเปลี่ยนไปเท่ียว 
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ แทน) 

         นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนามกีฬา
หลักที่ใชใน 

         การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป 2008 ต้ังอยูใจกลาง Olympic Complex 
จะเปดไฟสวยงาม  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ  (6) 
พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ี่      รานปم�เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปกกิ่ง-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห-

กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานชม รานปم�เซียะ (Pi Xiu) ส่ิงศกัดิ์สิทธิ์เกี่ยวกบัโชคลาภ เงินทองของชาวจีน 
เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ  

 นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว (Hongqiao Market) ต้ังอยูใจกลางของกรุง
ปกกิง่ อยูทางทิศตะวันออก ของหอฟ�าเทียนถาน ชื่อจริง ๆ ของที่น่ีคอื ตลาดมุกหง
เฉียว ปจจบัุนมีท้ังหมด 8 ช้ัน เปนช้ันเหนือพื้นดิน 5 ช้ันและช้ันใตดิน 3 ช้ัน มีพื้นที่
รวม 32,000 ตารางเมตร มขีองก็อป พวกกระเป�า รองเทา สินคาไอที เปนตน 
อีกทั้งมสิีนคาหลากหลายกวาตลาดรัสเซีย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแตจิ๋ว  (8) 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินเทียนสิน ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติ

อันสวยงาม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
20.10 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

NOKSCOOT เท่ียวบินที ่XW879 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง 30 
นาที) 
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

00.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน่ ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรฐับาล 
คือ รานไขมกุ, รานยางพารา, รานหยก, รานบัวหิมะ, รานปم�เซียะ ซึง่จําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมอืง 
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
พัก 2-3 ทาน 
ตอหอง 
 

ราคาเด็ก 
2-18 ป พักเด่ียว 

06 – 09 ธันวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 
13 - 16 ธันวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 
20 - 23 ธันวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 
23 - 26 ธันวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 
27 - 30 ธันวาคม 2562   15,888.- 19,888.- 4,500.- 
30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563         
(วันปใหม) 17,888.-  

21,888.- 4,500.- 
10 – 13 มกราคม 2563 12,888.- 16,888.- 4,500.- 
17 – 20 มกราคม 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 
07 – 10 กมุภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา) 14,888.- 18,888.- 4,500.- 
14 – 17 กุมภาพัน 2563   13,888.- 17,888.- 4,500.- 
21 – 24 กมุภาพันธ 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 
28 กุมภาพันธ – 02 มีนาคม 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 



 

 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเครื่องบนิ 7,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.- 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมคัคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบรกิารรวม 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย 
และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   

× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท** (หมาย
เหตุ เน่ืองจากศูนยใหบริการยื่นขอวีซาประเทศจีนประจํากรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้น
คาธรรมเนียมการบริการของศูนยฯ วีซาจีนประจํากรุงเทพฯ โดยมีผลบังคับใชต้ังแต วัน
ศุกร ท่ี 15 มีนาคม 2562 เปนตนไป) 

× คาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่น ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน  ในสวนคาทิป
หัวหนาทัวร ทานละ 400 บาท ตอทริป/ลูกคา (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 



 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ํา 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถงึ 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผดิกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
 รูปถายสีหนาตรง 2 น้ิว จํานวน 2 รปู นําสงมาท่ีบริษัท 

 
การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชดัเจน เห็นทั้ง 2 ดาน  
ตามตัวอยางเทาน้ัน !!  
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

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

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

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


