
 

 

รหัสทัวร GS25 2000341 
ทัวรจีน BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D  3 N (HU) 
เมืองปกกิง่ – จตุัรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – หอฟ�าบูชาเทียนถาน – ราน
นวดเทา – ชมโชวกายกรรม - วดัลามะ – ยางพารา – น่ังสามลอเท่ียวชมยานโบราณหูถง – รานไขมุก 
– ถนนหวังฝูจิ๋ง - รานหยก – กําแพงเมืองจีน ดาน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D 
GALLERY – รานบัวหิมะ – แชน้ําพุรอนท่ีโรงแรมในหองพักสวนตัว - พระราชวังฤดูรอน – รานปم�
เซ่ียะ 

 



 

 

บินดวยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) : ขึน้เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

HU 7996 BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปกก่ิง) 01.35-07.20 
HU 7995 PEK (ปกก่ิง)- BKK(กรุงเทพ) 19.15-23.55 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 
 
22.30 น . คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 8 เคานเตอรสายการบิน HAINAN AIRLINES 
(HU) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
DAY 2      เมืองปกก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – หอฟ�า

บูชาเทียนถาน – รานนวดเทา – ชมโชวกายกรรม  (-/ L/ D) 
 
01.35 น . ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปกก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN 

AIRLINES (HU) เท่ียวบินที่  HU7996  **มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง** 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
07.20 น . เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกก่ิง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย จากน้ันนําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุง
ปกกิง่ ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 440,000 
ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตรัุส
แหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมยัราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมช่ืีอวาเดิมวา “เฉิงเทียนเห
มิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจกัรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมกีารบูรณะ
ซอมแซมใหมและไดเปล่ียนช่ือมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมิ
นถือเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ต้ังของสถานท่ีสําคัญทางราชการ
อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัตศิาสตรชาติจีนเกดิขึ้นและจารึกไว
มากมาย จากน้ันนําทานชม พระราชวังตองหาม ต้ังอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอัน
เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาต้ังแตสมยักลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชงิ พระราชวัง
ตองหามยังรูจกักันในนาม พิพิธภณัฑพระราชวัง ครอบคลมุพื้นท่ี 720,000 ตาราง
เมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระท่ีน่ัง 75 องค หอพระ
สมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมท้ังยงัมีสวน ลานกวาง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มีคู
และกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ต้ังแต พ.ศ. 
1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแหงน้ี เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา 
แมขาราชการช้ันสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีวา 
"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงน้ีกั้นพระองคจาก



 

 

โลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลาน้ีตองอาศัยอยูในนคร
ตองหามตลอดชีวติ เพ่ือความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน 
ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให 
มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรง
สงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย จากน้ันนําทานสู สวน
จิงซาน สวนขนาดใหญต้ังอยูดานทิศเหนือฝم�งตรงขามของพระราชวังตองหาม สวนแหงน้ี
ไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตถูกสรางขึ้นในสมัยของจักรพรรดิ หยงเลอ แหงราชวงศห
มิง (องคเดียวกบัที่ทรงดําริสรางพระราชวังตองหาม) ดินท่ีใชถมภูเขาน้ีก็มาจากการขุด
ลอก คลองทั้ง 4 ดานของพระราชวังตองหามน่ันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานสู หอบูชาฟ�าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 
หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวที่โดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยราชวงศหมิง 
ค.ศ.1420 เปนสถานท่ีซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนท่ีบวงสรวง
เทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟ�าตกตองตามฤดกูาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ
เปนประจําทุกป ปจจบัุนกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นท่ีกวา 
1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไป�กวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป จากน้ัน



 

 

นําทานแวะ รานนวดเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา เปนอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ จากน้ันนํา
ทานชมโชวสดุตระการตา โชวกายกรรมปกก่ิง ซึ่งเปนโชวที่ข้ึนช่ือของเมืองปกกิ่ง เปน
การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย 
มีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกนัไปโชวความสามารถหลายๆๆ
ดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ
คันวนอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและโชวกายกรรมปกกิง่น้ันยังช่ือเปนโชวกายกรรมท่ีมีชื่อกองโลก
มาก 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร 
พักที ่         FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

เทียบเทา    
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 3      วัดลามะ – ยางพารา – น่ังสามลอเที่ยวชมยานโบราณหูถง – รานไขมุก – ถนนหวัง

ฝูจิ๋ง  (B/ L/ D) 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดลามะ หรือรูจกักันในอีกช่ือ วัดหยงเหอกง วัดใหญท่ีเกาแกของ
ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือช่ือในกรุงปกกิ่ง เปนโบราณสถานท่ีรวมเอกลักษณของชน
ชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 



 

 

ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทาน้ันในประเทศจีน มเีน้ือท่ีกวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มี
ตําหนักตางๆกวา 1,000 หอง แตเดิมวดัน้ีเคยเปนวังที่ประทับขององคชายส่ี ของล้ําคา
ในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยูในวิหารวานฝูเกอ” ซึ่งเปนวิหารที่
สูงใหญท่ีสุดภายในวัดลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 ช้ัน กอดวยไมท้ังหมด ใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม 
สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปท้ัง
องคมีน้ําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถกูบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปท่ี
แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานสู รานยางพารา ให
ทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน 
หมอนยางพารา เปนตน จากน้ันนําทาน น่ังสามลอชมยานโบราณหูถง ซึ่งเปนตรอก
ซอกซอยโบราณท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน 
หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบบริเวณพระราชวังตองหาม แรกเร่ิมน้ันการจัดที่พัก
อาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิง่อยูใกลพระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็
แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงท่ีอยูในแนวทิศตะวนัออกจรดทิศตะวันตก
ของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงท่ีอยูในแนว
ทิศเหนือจรดทิศใตน้ันจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง 
 จากน้ันนําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุกน้ําจืด ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากน้ันนําทานสู ถนนหวังฟู�จ่ิง ซึ่งเปนที่ชอปปم�งที่ใหญที่สุดใน
เมืองปกกิง่ เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิง่ผาน มีหางสรรพสินคา 
พลาซา และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และ
รานหนังสือ ครบครัน พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคา
แบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมรีานกิ๊ฟชอป ราคายอมเยาใหเลือกซื้อ 
นอกจากน้ี บริเวณใกลเคียงยังมถีนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ท่ีไม
ถูกปากคนไทยเทาไหร ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปم�ง ชมวิว ตามอัธยาศัย 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่         FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

เทียบเทา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 4      รานหยก – กําแพงเมืองจีน ดาน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D 
GALLERY – รานบัวหิมะ – แชน้ําพุรอนทีโ่รงแรมในหองพักสวนตัว (B/ L/ D) 

 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
อันลํ้าคาแกคนท่ีทานรัก จากน้ันนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกวา 
“กําแพงหมื่นล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวติัศาตรของ
ประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน 
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ต้ังแตสมัยราชวงศโจว (ราว 450 ป
กอนคริสตกาล) โดยนําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ ดานจีหยงกวน (“JUYONGGUAN”) 
ซึ่งถือวาเปนดานท่ีขึ้นช่ือในเร่ืองของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูง
ใหญที่สลับกันไปมา และอีกหน่ึงไฮไลทมีป�อมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปท่ีเปด
ใหทางนักทองเท่ียวไดแวะเท่ียวชม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู TELIHUA ART 3D GALLERY เปนสถานท่ีจัดแสดง

นิทรรศการ ท่ีเต็มไปดวยความมหัศจรรย ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ณ แหงน้ี
คุณสามารถ เขาไปในโลกของสามมิติ ไปพรอมกับรูปภาพท่ีเราสามารถสรางจินตนาการ 
ดวยการโพสทาทางไปกับเน้ือหาของรูปภาพ จากน้ันทานสู ศูนยสมุนไพรจีน ชมครีมเป�า
ซูถัง หรือท่ีรูจกักันดีในช่ือ “บัวหิมะ”  สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  พุพอง 
และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

คํ่า       บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกกิ่ง 
พักที ่         HOT SPRING  HOTEL , BEIJING โรงแรมน้ําพุรอนจีนหรือเทียบเทา    
  **เปนโรงแรมท่ีสามารถแชน้ําพุรอนในหองน้ําสวนตัวภายในหองพักของลูกคา หาก

ตองการไปแชดานนอก จะตองชําระเพ่ิมทานละ 188 หยวน** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 5      พระราชวังฤดูรอน – รานปم�เซีย่ะ – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวน พระราชวังน้ีมีพื้นท่ี 

1,813 ไร สวนใหญพืน้ท่ีแหงน้ีเปนทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันไดมีคําส่ังใหนําดินไปถมเปน
ภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ใหช่ือวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหมื่นป พรอมตําหนักนอย
ใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหงเช่ือมตอถึงกันดวย
ระเบียงทางเดินรมิทะเลสาบ ท่ีมีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียงที่มีความยาว
มากที่สุดในโลก โดยเปนระเบียงท่ีมีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก
ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมน้ันเปนวังหลวงและ
สวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มกีารตอเติมในสมัยราชวงศหมงิและ
ชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป 
ค.ศ.1750 กษตัริยราชวงศชงิทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจาก
พระราชวังหลวงทีป่กกิง่ ในฤดูรอนมาประทับท่ีพระราชวังฤดูรอนแหงน้ี ซึ่งเปนทีย่อมรับ
กันวาอุทยานแหงน้ีเปนอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแตจ๋ิว 
  จากน้ันนําทานสู รานปم�เซียะ สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่น่ี

ทานจะได                                                                                                                                                                                              
ศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะ
สําหรับทานท่ีทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ 

  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติปกก่ิง ประเทศจีน  
19.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

HAINAN AIRLINES เท่ียวบินที่ HU7995  **มบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

23.55 น .   เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ 
 

********************************************************** 
 
** หากลูกคาทานจําเปนตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร) กรุณาสอบถามเจาหนาที่
ของบริษัททุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวรเพราะประโยชนของตวัทานเอง ** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2 – 3 ทาน 
อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน 

อัตราทานละ

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01-05 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 
02-06 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 
08-12 เมษายน 2563 19,999 21,999 21,999 7,900 9,900 
09-13 เมษายน 2563 19,999 21,999 21,999 7,900 9,900 
10-14 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 7,900 9,900 
11-15 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 7,900 9,900 
22-26 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 5,900 7,900 

29เม.ย.-03 พ.ค.
2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 
02-06 พฤษภาคม 

2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

05-09 พฤษภาคม 
2563 15,999 18,999 18,999 5,900 7,900 

13-17 พฤษภาคม 
2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

20-24 พฤษภาคม 
2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 



 

 

27-31 พฤษภาคม 
2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2563 
03-07 มิถุนายน 

2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

10-14 มิถุนายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 
17-21 มิถุนายน 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

24-28 มิถุนายน 
2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2563 
02-06 กรกฎาคม 

2563 19,999 22,999 22,999 7,900 9,900 

03-07 กรกฎาคม 
2563 19,999 22,999 22,999 7,900 9,900 

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2563 
19-23 สิงหาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 
26-30 สิงหาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2563 
02-06 กันยายน 

2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 

09-13 กันยายน 2563 13,999 16,999 16,999 5,900 7,900 
วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2563 

07-11 ตุลาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 
14-18 ตุลาคม 2563 14,999 17,999 17,999 5,900 7,900 
 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน ไมรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ** 
   
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก,รานไขมุก,ราน
เปم�ยเซ๊ียะ,รานยางพารา  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึง
เรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใช
เวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรอืไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / 
ทาน / ราน** 
 



 

 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตาราง  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน HAINAN 
AIRLINES (HU)  อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 
23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทัง้น้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท   (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใช

เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) 
ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 
1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง)  
 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

ครั้งอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / 

ปกกิง่+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 



 

 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไม
สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 
วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรบัผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   
3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.
อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.
ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.
โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 

 
 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 

ทานละ 10,000.- บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรณุา
ชําระเงินใน 2 วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิ
ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชาํระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 
รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวง
รอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวา
กรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆทันที 



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียว

หรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบรษิัท
อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลกัษณ
อักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีตองการขอรับเงินคาบรกิารคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับ
เงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอม
หลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนา
แรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังน้ี 
 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 20 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ไมคนีเงินคาบรกิารที่ชําระแลวท้ังหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 

การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 



 

 

**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 
 การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

 สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

 ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบรษิัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน 
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสขีาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
(กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทาง
ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหู ทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา 
หรือชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู แวนตาแฟช่ัน แวนสายตา รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็นต 



 

 

6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

 
 หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตอง
ไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 

 
 
 
 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล

เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ........................................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย............................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ........................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 

 

 

............................................รหัสไปรษณีย......................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ........................................................ 
 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป.................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย   
โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป.................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 


