
 

 

รหัสทัวร ITV1903562 
ทัวรจีน เทียนสิน กําแพงเมืองจืน 4 วัน 3 คืน (XW) 
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ   พระราชวังตองหามกูกง 
ผานชมดานนอกโรงละครแหงชาติปกกิ่ง   ตลาดรัสเซีย   กายกรรมปกกิ่ง 
กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน)   พิพิธภัณฑภาพ3มิติ 
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก   พระราชวังฤดูรอนอวีเ้หอหยวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 XW-B98: Beijing Winter Snow เทียนสิน กําแพงเมืองจืน 4วัน3คืน 
            ตอนรับฤดูหนาว Winter Beijing  World 1 ปมีเพียงครั้ง!!  
           เปดประสบการณน่ังรถไฟความเร็วสูงสู ปกก่ิง  
           พิชิตกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก”  
           ชมกายกรรมปกกิ่ง โชวช่ือดังระดับโลก  
          พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมิน  
            ชอปปم�งสนิคาสุดฟน ตลาดรัสเซีย  
          เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เปดปกก่ิง,ติ่มซํา,อาหารแตจิ๋ว 
           พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปกกิ่ง 3คืน) 
          บินตรงเทียนสินโดยสายการบิน  NOKSCOOT **คาทัวรไมรวมคาวีซา** 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป 
 

Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง 

12-15 ธ.ค. 13,888 16,888  
 

Infant  
5,000฿ 

*ไมรวมคาวซีา* 
 

4,500 20 
19-22 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 
26-29 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 18,888 21,888 4,500 25 
30 ธ.ค.-2 ม.ค. 18,888 21,888 4,500 25 

9-12 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
10-13 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
16-19 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
17-20 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

31 ม.ค.-3 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
6-9 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
7-10 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
8-11 ก.พ. 15,888 18,888 4,500 25 

10-13 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
13-16 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
14-17 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
20-23 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 
21-24 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 25 

27 ก.พ.-1 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
28 ก.พ.-2 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

5-8 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
6-9 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 

12-15 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
13-16 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
19-22 มี.ค. 13,888 16,888 4,500 25 
20-23 มี.ค. 12,888 15,888 4,500 25 
23-26 มี.ค. 12,888 12,888 4,500 25 

 



 

 

วันแรก:      สนามบนิดอนเมือง-เทียนสิน  
10.00 น. คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน  3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอน

เมือง หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับ
เอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝาก
ใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน   

13.15 น.  เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XW880   
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
18.45 น.   เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นําทานผานพิธีการ ตรวจคนเขา

เมืองและรับกระเป�าสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถิ่นเพื่อนําทานขึ้นรถไฟใตดิน 
เดินทางสูสถานีรถไฟเทียนสิน จากนั้น นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ นั่งรถไฟ
ความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Train เดินทางสู ปกก่ิง *ใชเวลาประมาณ 30 
นาที ดวยความเร็วสูงสุด295 กม.ตอชั่วโมง* (เพื่อสะดวกตอการขึ้นรถไฟ ควร
เตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก ) เดินทางถึงสถานีรถไฟปกกิ่ง นครปกก่ิง เมือง
ประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของ  
 อาณาจักรเยี่ยน เมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชและการสูรบกลางเมือง ค.ศ.
 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศ
ตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงขอประเทศ
นับแตน้ันมา นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดิน
ทางเขาสูที่พัก *ไมมีบริการอาหารคํ่า*   

เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    
วันที่สอง:     จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง-ผานชมดานนอกโรงละคร

แหงชาติปกก่ิง-ตลาดรัสเซีย- กายกรรมปกก่ิง        
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น    

 เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

 

เดินทางสู ศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ ใหญที่สุดในโลก 
สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
พิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และ  
หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ 
พระราชวังตองหามกูกง  สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 
พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่  720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่อง
ไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระ
ตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระ
นาง  ซูสีไทเฮาจากน้ัน ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกกิ่งหรือตึกไข 
ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง   
  บาย     จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคา

มากมาย ทั้งกระเป�า เสื้อผา รองเทา ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่งอีก
ดวย จากน้ันพาชม โรงงานไขมุกนํ้าจืด  ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบ ปจจุบันประเทศ
จีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม 
นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลาน้ี ให ทานไดมีโอกาส
เลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิว  ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบํารุง
ผิวหนาและกาย  ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ  นําทานผอนคลาย
ความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอน
คลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป
พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ ยา
สมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ต่ืนตาต่ืนใจทีน่าประทับใจ  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   
 
วันที่สาม:     กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) - พิพิธภัณฑภาพ3มิต-ิผานชมสนามกีฬา

โอลิมปก    อาหารเชา,เทีย่ง,เย็น 

 เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางไป กําแพงเมืองจีน ชมความยิ่งใหญ
ของ “กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปน
ดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่ง
มหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทาง
ยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มีขนาด
ใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้น
ดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลาน
คน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว 
และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลาน้ีตองทํางานใน
ถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35 
องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสใน



 

 

ฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอก
นําไปขาย คนงานนับพันจึงตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึง
ไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง 
ยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐ
ในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน 
ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผน
ใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุง
ปกกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบาง
สถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็
ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดย
ใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เรา
เห็นกันทุกวันน้ี สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง   

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางสู Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ชวงหนาหนาวซึ่งจะมีลานสกี
และกิจกรรมฤดูหนาวตางๆใหทานไดสนุกสานเลือกเลนตามอัธยาศัย  
**คาทัวรไมรวมคาอุปกรณเคร่ืองเลน**  
  (กรณีลานสกียังไมเปดหรือหิมะละลายหรือยังไมพรอมใหบริการ 
 จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ3มิติ
ที่ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณนั้นๆไดอยางเสมือนจริง) 

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชค
ดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เครื่องประดับนําโชค จากน้ัน เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตมา
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 



 

 

และสถาบั นออกแบบสถาปตยกรรมจีน  (China Architecture Design 
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง 

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

 เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวย
แรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา
และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือ
หินออน นําทานชม ปم�เซียะ หรือ ผีชิว ทานจะได
ศาสตรแหงการเสริมบารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุย
ของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ 
สามารถเชาผีชิวเพื่อนําไปตั้งเปนเครื่องรางของ
มงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน  

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan 
BBQ ซีฟู�ด   

 บาย      นําทานน่ังรถบัสเดินทางสู สนามบินเทียนสนิ  
 20.10 น.   เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน                    

เที่ยวบินที่  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, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  



 

 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก  (พกัหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู

และเสริมเตียงสปริง) 
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
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบรษิัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท 

คาโทรสาร คาทีวชีองพิเศษ คามินิบาร คาซกัรีด ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป   ทานละ 1,500 บาท 
กรณีใหทางบริษัทฯย่ืนวีซาเด่ียวให        ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 วันทํา

การ** 
วีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให  ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 2 วันทํา

การ** 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า

เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา

ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขา
พัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯ
ไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบรกิารตางๆไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

12. บรกิารน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบรษิัท
ฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวัน
เดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน
ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียด
ครบถวน ชัดเจน ไมดาํ ไมเบลอ (แบบสีหามขาว-ดํา) หามขีดเขยีดลงบนหนาพาสปอรต
โดยเด็ดขาด   
สงมาทาง E-mail เม่ือทานตกลงทําการจอง 
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
2. รูปถายสีถายหนาตรง ขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานัน้ ทานละ 2 รปู ลูกคาถือไปที่
สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ 
เทาน้ัน ตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจาก คอมพิวเตอร) 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือ
ใหเราทําวีซาเทานั้น!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม
รับผดิชอบกรณีที่ทานลืม 

หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 

 
 
 
หมายเหตุ :  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท *ทางบริษัทย่ืนให* 
วีซาจีนแบบดวน  2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท *ทางบริษัทย่ืนให* 

**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน 
 



 

 

ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา



 

 

รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมลูสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน  

(กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
ช่ือโปรแกรมเดินทาง: ........................................วันที่เดินทาง........................... 
จองกับบริษัทฯ................................... 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
...................................................................................................... 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน
..................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย........................................................  
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย........................ 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................   
อีเมลแอดเดรส ........................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง     หมาย            

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................... 
6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ.................................... 
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ.................................... 
8.ชื่อ-สกุล บิดา    ........................................................เบอรโทรศัพท..........................  
อาชีพ.................................... 
9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท........................  
อาชีพ................................... 



 

 

EXAMPLE 

10.อาชีพปจจุบัน (กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนสมบรูณ) .................................................... 
ตําแหนง............................... 
     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั 
.......................................................................................................... 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ...............................................  
ตําบล/แขวง ................................................อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. 
รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท.............................. 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที ่.................................  

ถึงวันที ่................................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

.............................................................................  
 
  
หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน  
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน  
หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา  
รูปถาย และพาสปอรต 



 

 

 


