
 

 

รหัสทัวร TTN1904055 
ทัวรจนี เทียนสิน ปกกิ่ง น่ังสามลอหูถง 4 วัน 3 คืน (XW) 
- กําแพงเมืองจีน.. หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก  
- จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หน่ึงในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
- เท่ียวไฮไลท !! พระราชวังกูกง และ พระราชวังฤดูรอน 
- พิพิธภัณฑศิลปะ 3 มิติ.. แหงแรกในกรุงปกกิ่ง   
- พิเศษสุด!! แถมฟรี น่ังสามลอถีบ “หูถง” ชมเขตบานเกาปกกิ่ง  
- พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปกกิ่ง 1 เท่ียว 
- เมนูพิเศษ !! เปดปกกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแตจิ๋ว  
- มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 



 

 

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

 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติเทียน

จินปนไหนั่งรถไฟความเร็วสูงสูปกกิ่ง 
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 กิโลเมตรตอชั่วโมง (เพ่ือสะดวกตอการขึ้น
รถไฟ ควรเตรียมกระเป�าแบบมีลอลาก) 

 เดินทางถึง นครปกก่ิง 1 ใน 4 เมืองหลวงเกาของจีน และไดรับเลือกใหจัดการ
แขงขันโอลิมปกฤดูรอนป 2551 จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว (ไมมีบริการ
อาหารคํ่า) 
 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2 ทานตอ
หอง 

(ไมมีราคาเด็ก) 
พักเด่ียว 

12 - 15 กันยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว 

06 – 09 มีนาคม 2563   13,888.- 4,500.- 
13 – 16 มีนาคม 2563   13,888.- 4,500.- 
20- 23 มีนาคม 2563   13,888.- 4,500.- 



 

 

วันที่สอง     จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง 
-แถมฟรี !! นั่งสามลอหูถง-พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน -รานไขมุก 
-รานหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกกิ่ง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an 
Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยูใจ
กลางกรุงปกกิง่ เปนจัตรุัสท่ีใหญที่สุดในโลก มีเน้ือที่ 
2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถบรรจคุนไดถึง 2 ลาน
คน จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เดิม
มีช่ือวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 
1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและได
เปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน 
นําทานเดินทางสู พระราชวังตองหามกู กง 
( Imperial Palace or Forbidden City) 
ตั้งอยูดานหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผังเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มี
พื้นที่ทั้งหมด 724,250 ตารางเมตร มีตําหนัก
นอยใหญถึง 9,999 หอง สรางในสมัยพระเจา
หยงเลอแหงราชวงศหมิง เมื ่อป ค.ศ. 1406 
เปนที่ประทับของกษัตริยแหงราชวงศหมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค มีการ
บูรณะซอมแซมไปหลายครั้ง แตยังคงสถาปตยกรรมเดิม มีความสมบูรณแบบที่สุด 
ใหญที่สุดและรักษาไวไดดีที่สุด รวมท้ังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บาย นําทาน นั่งสามลอหูถง ชมเขตบานเกาปกกิ่ง หูถงเปนชื่อเรียกตรอกซอกซอย ท่ี

สรางขึ้นในสมัยราชวงศหยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสรางในหูถงสวนใหญเปน
บานจีนแบบโบราณท่ีเรียกวา “ซื่อเหอเยวี่ยน” เปนบานช้ันเดียว มีลานอยูตรงกลาง 
และมีหองอยูโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ใหทานนั่งรถสามลอชมเขตเมืองเกาคันละ 2 คน 
ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกาๆ ชมบาน
เกาท่ีอนุรักษไวประมาณ 2,000 หลัง  



 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอี้เหอห
ยวน (Summer Palace) ตั ้ งอย ู  ในเขตไห
เตี ้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริยราชวงศชิง ทรง
ใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจาก
พระราชวังหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอน มาประทับที่
พระราชวังฤดูรอนแหงนี ้ เปนที ่ยอมรับกันวา
อุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน มีทะเลสาบคุนหมิงซึ่งในฤดู
หนาว จะมีลักษณะเปนนํ้าแข็ง สามารถลงไปเดินเลนกันไดเลยทีเดียว หากไดมา
เยือนพระราชวังฤดูรอนในฤดูหนาว ก็จะทําใหไดสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในอีก
รูปแบบหน่ึง ท่ีมีความสวยงามไมแพการมาเท่ียวในสถานที่แหงน้ีในฤดูอ่ืนๆ 
นําทานชม รานไขมุก (Pearl shop) ประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดใน
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 

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม    รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ- พิพิธภัณฑภาพ 3 มิต ิ

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

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 ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเม่ือป พ.ศ. 2530 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุก้ีมองโกล  (5)   
บาย นําทานชม รานบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ

ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
นําทานเดินทางสู TELIHUA ART 3D GALLERY เพื่อชมพิพิธภัณฑที่รวบรวม
งานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณ
น้ันๆได  

         นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนาม
กีฬาหลักที่ใชใน 

         การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป 2008 ตั้งอยูใจกลาง Olympic Complex 
จะเปดไฟสวยงาม  

คํ่า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ  (6) 

ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่      รานปم�เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปกกิ่ง-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห 

-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานชม รานปم�เซียะ (Pi Xiu) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภ 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 อีกทั้งมสีินคาหลากหลายกวาตลาดรัสเซีย 



 

 

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 มัคคุเทศกทองถิ่น 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 
 

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

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ 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 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ 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
การประกาศปรับขึ้นคาธรรมเนยีมการบริการของศูนยฯ 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�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 



 

 

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

 
เดินทางขึ้นตํ่า 10 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 มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

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        มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
 รูปถายสีหนาตรง 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป นําสงมาท่ีบริษัท 

 
การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน เห็นทั้ง 2 ดาน  

ตามตัวอยางเทานั้น !!  
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

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

ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


