
 

 

รหสัทวัร SSH1903504 
ทัวรจีน เทียนสิน ปกกิง่ ปอเปم�ยะทอด SNOW WORLD 4 วัน 3 คืน (XW) 
-จัตุรัสเทียนอันเหมิน –พระราชวงัตองหามกูกงพระราชวงัฤดรูอนอวี้เหอหยวน -กายกรรมปกกิง่  
–กาํแพงเมอืงจีนดานจีหยงกวนราน  -SNOW WORLDผานชมสนามกีฬาโอลมิปกรังนก  
–ตลาดรัสเซีย 
                                                                   
ชมหนึง่ในสิง่มหัศจรรยของโลก #กาํแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) 
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานน้ําแขง็ #SNOW WORLD (ไมรวมคาเชาอปุกรณ) 
ชมจัตรุสัประจาํเมือง ศูนยกลางการปกครองของแผนดินจีน #จตัุรสัเทียนอนัเหมิน 
สัมผัสบรรยากาศ #น่ังรถไฟความเรว็สงู 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เปดปกกิง่ #สกุี้มองโกล # BUFFET BBQ #อาหารแตจิว๋ 
การเดินทาง  

วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า พักที ่

1 ดอนเมือง-เทียนสิน (XW880 : 13.15-18.45) 
น่ังรถไฟความเร็วสูง-ปกก่ิง                                                  

X X X KUNTAI HOTEL 
5 ดาวหรือระดับเทยีบเทา 

2 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวงัตองหามกูกงพระราชวงัฤดูรอนอวี้
เหอหยวน-รานไขมุก 
รานหมอนยางพารา-กายกรรมปกก่ิง 

   
KUNTAI HOTEL 
5 ดาวหรือระดับเทยีบเทา 

3 
รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน 
รานบัวหิมะ-SNOW WORLD 
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก 

   
KUNTAI HOTEL 
5 ดาวหรือระดับเทยีบเทา 



 

 

4 รานผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกก่ิง-เทียนสิน- 
ดอนเมือง (XW879 :  20.10-00.10+1)   X  

หมายเหต ุ:  
  ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท หรือ คาวีซาจนีแบบเดี่ยว (4 วนัทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
  เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 
  ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิน่ และหัวหนาทัวร จํานวน 400 หยวน/ทริป/ทาน (เด็กชําระทปิเทาผูใหญ) 

กําหนดการเดินทาง 
วันท่ี 27-30 ธันวาคม 2562        ราคา  15,899.- 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 **เทศกาลปใหม**         ราคา  17,899.- 
วันท่ี 03-06 / 06-09 / 10-13 มกราคม 2563     ราคา  13,899.- 
วันท่ี 07-10 / 10-13 / 14-17 / 17-20 / 21-24 กุมภาพันธ 2563  ราคา  13,899.- 
วันท่ี 24-27 กุมภาพันธ 2563         ราคา  12,899.- 
โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก  ดอนเมือง-เทียนสิน-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ปกกิง่                                        
10.00 น. พรอมกนัที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

(Terminal 1) ช้ัน 3 ประต ู5 แถวที ่6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมี
เจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

13.15 น. เหิรฟ�าสู นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880 
 (บนเครื่องไมมีบรกิารอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจําหนายบนเครื่อง) 
18.45 น.       เดินทางถึง สนามบนิเทียนสินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน ผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานขึ้นรถไฟใตดิน 
เดินทางสู สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่อ น่ังรถไฟความเร็วสูง สู ปกกิ่ง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30-45 นาที) ดวยความเร็วสูงสดุ 295 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

พักที่  KUNTAI HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
วันทีส่อง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง-พระราชวงัฤดรูอนอวี้เหอหยวน 

  รานไขมุก-รานหมอนยางพารา-กายกรรมปกกิง่ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู จตัุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที่ใหญ
ที่สุดในโลก สัญลกัษณของประเทศจีนยคุใหม ชมศาลา
ประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน สถานที่จดั
งานพธิีเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ นําทาน
ผานประตูเขาสู พระราชวงัตองหามกูกง สถานที่วา
ราชการและที่ประทับของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2)  
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวงัฤดรูอนอวี้เหอหยวน 

อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมือ่
ประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมงิทีขุ่ดขึ้น
ดวยแรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา
และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหิน
ออน นําทานเดินทางสู รานไขมุก ทีม่ีช่ือเสียงของเมือง



 

 

จีน อาทิเชน ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสู รานหมอน
ยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  เปดปกกิ่ง 
นําทานชม กายกรรมปกกิง่ สดุยอดของกายกรรมที่สดุแสนจะสวยงาม ใหทานต่ืนตา
ต่ืนใจกับโชวที่หลากหลาย อาท ิเชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน 

พักที่  KUNTAI HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
วันทีส่าม รานหยก-กาํแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ-SNOW WORLD- 
  ผานชม สนามกีฬาโอลิมปกรงันก 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

  นําทานเดินทางสู รานหยก ซึง่เปนเคร่ืองประดับนําโชค 
ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากลํ้าคาจากน้ันนําทาน
เดินทางสู กาํแพงเมืองจีนดานจหียงกวน เปนกําแพงที่
มีป�อมค่ันเปนชวงๆ ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัย
พระเจาจิ๋นซฮีองเตเปนคร้ังแรก กาํแพงสวนใหญที่
ปรากฏในปจจบัุนสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งน้ีเพือ่ป�องกันการรุกรานจากพวก
มองโกล และพวกเติรก มคีวามยาวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยของโลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกล 
บาย  นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถงั หรือที่รูจกักันดีในช่ือ บัวหิมะ 

สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน  

  จากน้ันนําทานเดินทางสู SNOW WORLD สถานที่
แหงน้ีเองที่จะทาํใหทานเพลิดเพลินกบักิจกรรมตางๆ 
บนลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหมิะอยูในราว 60–
100 เซนติเมตร พร่ังพรอมไปดวยอุปกรณการเลนบน
ลานน้ําแขง็อยางครบครัน ไดแก แผนเล่ือนสกหีิมะ, มา
ลากเล่ือนหมิะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เคร่ืองเลนสไลด
จากภูเขาน้ําแขง็และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแขง็ที่จะทาํใหทาน
ไดสนุกสนานจนลืมเวลา 

  (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอปุกรณ, คาเครื่องเลน และคาครฝูกอุปกรณ)   
  หมายเหต ุ: กรณีที่ลานสกีหิมะละลายหรือยังไมพรอมใหบรกิาร ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนนําทานเขาชมพิพิธภณัฑภาพ 3 มิตแิทน 
  จากน้ันนําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรงันก ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก 
โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได 91,000 ที่น่ัง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 
2008 มีลกัษณะภายนอกคลายกับรังนก  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ  
พักที่  KUNTAI HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่ รานผเีซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู รานผีเซี๊ยะ เคร่ืองรางโชคลาภตามความเช่ือของชาวจีน จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย แหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนด
เนมตางๆมากมาย อาทกิุชช่ี พราดา ดีแอนดจ ีหรืออยางรองเทากีฬาช่ือดัง ไนกี ้อาดิ
ดาส เปนตน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารแตจิ๋ว 
บาย นําทานเดินทางสูสนามบิน เมืองเทียนสิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ระหวางทางใหทานไดพกัผอนชมววิธรรมชาติอันสวยงาม  
20.10 น.     กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879  
  (บนเครื่องไมมีบรกิารอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจําหนายบนเครื่อง) 
00.10+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 

*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 

ขอสําคญัควรทราบ (กรณุาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
  โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้น

ไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสาํหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา (หากผู
เดินทางทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะ
ประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

  หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
เพื่อเช็ควากรุปมกีารคอนเฟริมเดนิทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ 
เวลาบิน กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลกูคาเปนหลัก 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ไปไดรูจกัคือ รานไขมุก, รานบวัหิมะ, รานหยก, รานผี
เซี๊ยะ, รานหมอนยางพารา ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทวัรดวย เพราะมีผลกับราคา



 

 

ทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทกุทานทราบวารานทกุรานจาํเปนตองรบกวนทกุทานแวะ
ชม ซึง่จะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคา
เปนหลัก  ไมมกีารบังคับใดๆ ทัง้สิ้น และถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาล
จีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปน
จํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครือ่งบิน ในกรณีที่ทาน
มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

 บริษัทฯ ไมมนีโยบายในการจัดคูนอนใหแกลกูคาที่ไมรูจกักัน กรณีทีท่านเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพกัเดี่ยวเพิม่ตามราคาที่ระบุไวในรายการทวัรเทาน้ัน 

 ทานทีม่ีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวนัเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่
ใหรับทราบกอนการทําจองทวัร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจาก
บริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

  หลังจากทีท่านไดชําระคามดัจําและคาทวัรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพือ่เตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทวัรจะโทรใหขอมูลเตรียมตวัเดินทางแกผูเดินทางอีกคร้ัง 

  เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว 
 

อัตราคาบริการ  
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

เด็ก  
2-18 ป  

พักเดี่ยว
(จายเพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 15,899 19,899 4,500 8,899 
วันที่ 30 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 
**เทศกาลปใหม** 17,899 21,899 4,500 10,899 

วันที่ 03-06 มกราคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 06-09 มกราคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 10-13 มกราคม 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 07-10 กุมภาพันธ 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 



 

 

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ 2563 13,899 17,899 4,500 6,899 
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ 2563 12,899 16,899 4,500 5,899  

อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดั ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 5 ดาว จํานวน 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพกัหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจดัหาหองพกัแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมกีารจดัหองพกัใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร 8 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคนืเงินได) 
4. คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปน

อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 ส.ค. 62 (หากมกีารเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน ทานตองชําระ
เพิ่ม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ือง 1 ใบ จาํกัดไมเกิน 20 กิโลกรัม และสมัภาระถือ
ขึ้นเคร่ืองได 1 ใบ จํากดัไมเกิน 7 กิโลกรัม 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตัง้แต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50%  
   ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถงึ 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ 
ทั้งสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดนิทาง**  
การประกนัไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไสต่ิง, 
อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสมัพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย
เจตนา, การฆาตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะววิาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การ
กอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 
อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่ง
เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกบัภาษ)ี 
3. คาทปิคนขบัรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทวัร จํานวน 400 หยวน/ทริป/ทาน  



 

 

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทปิสําหรับพนักงานยกกระเป�าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/คร้ัง 
5. คาทาํวีซาชาวตางชาติ ซึง่ไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิม่จากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
6. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลบัพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีน
ทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถือพาสปอรตไทย) 
หมายเหต ุ 
  หากยกเลกิเดินทาง วีซากรุปจะถกูยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ

ได รวมทัง้ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทกุกรณี   
  กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิง่ / ปกกิ่ง+เซี่ยง

ไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
  ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ทาํใหไมสามารถยืน่วี

ซากรุปได  หรือ ทานมคีวามประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการ
ทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทาน
ละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการชําระคาบรกิาร 
  กรณุาชําระเงนิมัดจํา  ทานละ 10,000 บาท หรือ ทัง้หมดกรณีเปนราคาโปรโมช่ัน  

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาํการจอง) 
  กรณุาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ  15 วัน กอนการเดนิทาง  

(กรณีไมชําระเงนิ หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธ
การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถอืวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหต ุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทกุคร้ัง 

  รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการ
ชําระมดัจํา 

การยกเลิกการเดินทาง 
  แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทัง้หมด  
  แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
  แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วนักอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
  บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผล

ทําใหคนเดนิทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้น้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทตูฯ เรียกเกบ็  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดนิทางได 

  ยกเวนกรุปทีอ่อกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและคามัดจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 



 

 

CHARTER FLIGHT จะไมมีการคนืเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดนิทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร
ไมวากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

  เม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

  หามนําแบตเตอร่ีสาํรองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานัน้) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลกูคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา 
ดังตัวอยาง) 

 ยกเวนเสนทางที่บนิลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 น้ิว จํานวน 2 รูป  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต  กรณีย่ืนวีซาแบบกรุปทองเที่ยว 
ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางไทย (กรณีทีท่านมีความประสงคจะย่ืนวีซา

เดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหต ุ: หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารดุใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชาํรุด  เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รปูสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสขีาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหูทัง้สองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา 
หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รปูถายมี
อายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพือ่ประโยชนของตวัทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตร(ใบเกิด) ตัวจรงิ 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสติูบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 



 

 

5.2 เดินทางพรอมญาติ   
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเดก็อายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูตบิัตร(ใบเกิด) ตวั
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดงัน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย และมีใบ

อนุญาติการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตอง
ไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

  กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

  สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

  เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทาํการ (กอนออกเดินทาง) 

  โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทตู และ
บางคร้ังบริษัททวัรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ  
(ในกรณีที่ทางบรษัิทสามารถขอวซีาใหได) 

  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,360 บาท  
  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปน้ี 

  ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
  นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
  นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวซีา 
  นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 

(ตางชาตฝิรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 



 

 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวซีาดวนได) 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 
ผูเดนิทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตวัทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบยีนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
............................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย................................... 
โทรศพัทบาน.........................................มือถือ........................................... 
ที่อยูปจจบุัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจุบนัทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานทีท่ํางานลาสดุกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..........................................................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจนีหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจนีแลว   
เมื่อวนัที่.................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรอืไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวนัที่.................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสมัพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบดิา-มารดา / สําหรับทานทีส่มรสแลวใหระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บดิา ช่ือ (MR.) NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 



 

 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION.........................................................TEL................................................................................................  
3. สาม ีหรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  
 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบเุบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริงเพื่อใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีน้ี่  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจนี สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศพัท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


