
 

 

รหัสทัวร TTN1903498 
ทัวรจีน เทียนสิน ปกกิ่ง สกี ซุปตาร... SNOW 4 วัน 3 คืน (XW) 
นครปกกิ่ง   จัตุรัสเทียนอันเหมิน   พระราชวังตองหามกูกง   กายกรรมปกกิง่ 
พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน   กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน   ตลาดหงเฉียว 
Beijing Snow World   สนามกีฬาโอลิมปกรังนก   รานปم�เซียะ 

 

 
 



 

 

เทียนสิน ปกก่ิง สกี 4 วัน 3 คืน 
 ซุปตาร... SNOW  

กําหนดการเดินทาง ธันวาคม  2562 – กมุภาพันธ 2563 
 

โดยสายการบิน NOKSCOOT ลําใหญ B777-200ER 415 ที่นั่ง 
 กําแพงเมืองจีน.. หนึง่ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก  
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
 เที่ยวไฮไลท !! พระราชวังกูกง และ พระราชวังฤดูรอน 
 สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD 
 พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปกกิ่ง 1 เที่ยว 
 เมนูพิเศษ !! เปดปกก่ิง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแตจิ๋ว  
 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน  

 

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 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบชูา) 14,888.- 18,888.- 4,500.- 
14 – 17 กุมภาพัน 2563   13,888.- 17,888.- 4,500.- 



 

 

21 – 24 กุมภาพันธ 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 
28 กุมภาพันธ – 02 มีนาคม 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 

ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ตอทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติเทียน
จินปนไห-นั่งรถไฟความเร็วสูงสูปกก่ิง 
10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 5 เคาทเตอร 

6 สายการบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เที่ยวบินที่ XW880 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

18.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน 
(เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู กรุง
ปกก่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที) ระยะทางโดยประมาณ 120 
กิโลเมตร ดวยความเร็วสูงสุด 295 กิโลเมตรตอช่ัวโมง (เพ่ือสะดวกตอการขึ้น
รถไฟ ควรเตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก) 

 เดินทางถึง นครปกก่ิง 1 ใน 4 เมืองหลวงเกาของจีน และไดรับเลือกใหจัดการ
แขงขันโอลิมปกฤดูรอนป 2551 จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก 

ที่พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว (ไมมี
บริการอาหารคํ่า) 
 
 
 



 

 

วันที่สอง      จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง- 
พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน-รานไขมุก-รานหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกกิ่ง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian 
an Men or Gate of Heavenly Peace
) ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง เปนจัตุรัสท่ีใหญที่สุด
ในโลก มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถ
บรรจุคนไดถึง 2 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสราง
ขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิง
เทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมี
การบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู พระราชวังตองหามกู กง 
(Imperial Palace or Forbidden City) 
ตั้งอยู ดานหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูวัง 4 ประตู 4 
ทิศ มีพื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มี
ตําหนักนอยใหญถึง 9,999 หอง สรางในสมัย
พระเจาหยงเลอแหงราชวงศหมิง เมื่อป ค.ศ. 1406 เปนที่ประทับของกษัตริยแหง
ราชวงศหมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค มีการบูรณะซอมแซมไปหลายครั้ง แต
ยังคงสถาปตยกรรมเดิม มีความสมบูรณแบบที่สุด ใหญที่สุดและรักษาไวไดดีที่สุด 
รวมทั้งมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บาย นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอี้เหอห

ยวน (Summer Palace) ตั ้งอยู ในเขตไห
เตี ้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริยราชวงศชิง 
ทรงใชเปนที ่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความ
รอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอน มา
ประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ เปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยาน



 

 

หลวงที่งดงามที่สุดของจีน มีทะเลสาบคุนหมิงซึ่งในฤดูหนาว จะมีลักษณะเปน
น้ําแข็ง สามารถลงไปเดินเลนกันไดเลยทีเดียว หากไดมาเยือนพระราชวังฤดูรอนใน
ฤดูหนาว ก็จะทําใหไดสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความ
สวยงามไมแพการมาเที่ยวในสถานที่แหงน้ีในฤดูอ่ืนๆ 
นําทานชม รานไขมุก (Pearl shop) ประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่สุดใน
เวลาน้ี ใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
นําทานชม รานหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหทานไดเลือกชม
สินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ  

คํ่า  บริการอาหาคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง  (3)   
นําทานชม กายกรรมปกก่ิง (Beijing Acrobatics Show) ซึ ่งมีการแสดง
หลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป อาทิเชน โชวหมุนจาน โชวควง
ของ เปนตน สวนไฮไลท คือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพ้ืนที่จํากัด 

พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว 
 
วันที่สาม       รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ-  
Beijing Snow World-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา

กวาทองและเพชร เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปน
เครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สรางเมื่อกวา 2,500 ปมาแลว ตั้งแตกอนสมัยของจิ๋น
ซีฮองเต จักรพรรดิองคแรกในประวัติศาสตรจีน จุดประสงคก็เพื่อป�องกันการ
รุกรานจากชนเผาทางตอนเหนือ โดยมีการกอสรางเพ่ิมเติมโดยฮองเตองคตอมาอีก
หลายพระองค จนสําเร็จในที่สุด กําแพงเมืองจีนถือเปนงานกอสรางที่มหัศจรรย
ที่สุดแหงหน่ึงของโลกเทาท่ีเคยมีมา ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2530 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล  (5)   



 

 

บาย นําทานชม รานบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู Beijing Snow World ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ 
อาทิเชน แผนเลื่อนสกีหิมะ, มาลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เครื่องเลน
สไลดจากภูเขานํ้าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคา
กิจกรรม, คาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน และคาครูฝกอุปกรณ) 
 (กรณีหิมะยังไมตกหรือลานสกีปด เนื่องจากสาพอากาศ จะเปลี่ยนไปเที่ยว 
พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ แทน) 

         นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนาม
กีฬาหลักที่ใชใน 

         การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป 2008 ตั้งอยูใจกลาง Olympic Complex 
จะเปดไฟสวยงาม  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ  (6) 
พัก  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่      รานปم�เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปกกิ่ง-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห-

กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

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

 นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว (Hongqiao Market) ตั้งอยูใจกลางของกรุง
ปกกิ่ง อยูทางทิศตะวันออก ของหอฟ�าเทียนถาน ชื่อจริง ๆ ของที่นี่คือ ตลาดมุก



 

 

หงเฉียว ปจจุบันมีทั้งหมด 8 ชั้น เปนชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้นและชั้นใตดิน 3 ชั้น มี
พื้นที่รวม 32,000 ตารางเมตร มีของก็อป พวกกระเป�า รองเทา สินคาไอที เปน
ตน อีกทั้งมีสินคาหลากหลายกวาตลาดรัสเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแตจิ๋ว  (8) 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินเทียนสิน ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิว

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

NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW879 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 
นาที) 
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

00.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน   
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 400 บาท/ทริป/ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานไขมุก, รานยางพารา, รานหยก, รานบัวหิมะ, รานปم�เซียะ ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 7,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 5,000.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอต
ไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
กรุปทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 
บาท** (หมายเหตุ เนื่องจากศูนยใหบริการย่ืนขอวีซาประเทศจีนประจํากรุงเทพฯ  มี
การประกาศปรับขึ้นคาธรรมเนียมการบริการของศูนยฯ วีซาจีนประจํากรุงเทพฯ โดย
มีผลบังคับใชตั้งแต วันศุกร ที่ 15 มีนาคม 2562 เปนตนไป) 

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

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

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

 
เดินทางขึ้นตํ่า 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื ่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
 รูปถายสีหนาตรง 2 นิ้ว จํานวน 2 รปู นําสงมาท่ีบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน เห็นทั้ง 2 ดาน  
ตามตัวอยางเทานั้น !!  

กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  
    ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


