
 
 
 
 
 

 

     

 

BEIJING SKI SNOW WORLD(5D3N) 

PBK01 ปักกิง่ โคตรพยคัฆ์ผู้ยิง่ใหญ่ 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 



 
 
 
 
 

 บินด้วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TG 674 BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปักกิ่ง) 23.40-05.20+1 

TG 615 PEK (ปักกิ่ง)- BKK(กรุงเทพ) 17.05-21.20 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปักกิง่                                           (B/L/D) 
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ 3 

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ  านวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศ

จีนไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิง่ ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี 
TG674   ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

DAY 2 
จัตุรัสเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัต้องห้าม - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์สมุนไพรจีน (บัว

หิมะ) - โชว์กายกรรมปักกิง่                                   (B/L/D) 
 

05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย....จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตุัรัสขนาดใหญ่อนัดบั

ตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้น
คน จตุัรัสแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง (เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปี
ค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียน
อนัเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จตุัรัสเทียนอนัเหมินถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้ งของ
สถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติจีนเกิดข้ึนและจารึกไว้
มากมาย จากนั้น 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรัสเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่
สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรู้จกักนัในนาม พิพิธภณัฑ์พระราชวงั ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีหอ้งทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระท่ีนั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้ง

FORBIDDEN CITY 
 



 
 
 
 
 

หบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ 
ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็นเขตหวง
ห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แมข้้าราชการชั้นสูงยงัต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีว่า 
"พระราชวงัตอ้งห้าม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนม
ก านัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซ่ึงคนเหล่าน้ีต้องอาศยัอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของ
จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านลั 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน คอย
ดูแลให้ มีค  าเล่าลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไป
เสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่ง

ดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง 
และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอให้พืชพนัธุธ์ญัญาหารอุดม
สมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกว่า 1,668.75 ไร่ อุดม
ไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายไุม่ต  ่ากว่าร้อยปี  

 

 

TIAN TAN 

 
 



 
 
 
 
 

น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษา

แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

น าท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิ่ง  เป็นโชว์ท่ีข้ึนช่ือของเมืองปักก่ิง ซ่ึงเป็นการแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชวค์วงของ เป็นต้น แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพ้ืนท่ีจ  ากัดและโวกายกรรมปักก่ิงนั้นยงัช่ือเป็นโชว์
กายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่  UF YNOY YFGNOY HOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจนีหรือเทียบเท่า    

 

 



 
 
 
 
 

DAY 3 
วดัลามะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -  ทะเลสาบโฮ่วไห่– ไข่มุก  - นั่งรถสามล้อเที่ยว

ชมหูถง           (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วัดลามะ  วดัองค์ชายส่ี หรือ ยงเหอกงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิง วดัแห่งน้ี
สร้างข้ึนตามพระราชโองการของ คงัซีฮ่องเต ้เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัส าหรับพระราชโอรสองค์ท่ี 4 ท่ีช่ือว่า "หย่ง
เจ้ิน" โดยพระองค์ไดพ้ระราชทานพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของวงัแห่งน้ีใหก้บัลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หน่ึงในนิกาย
ยอ่ยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพ่ือตั้งเป็นวดั ภายหลงัท่ีพระองคส์วรรคต ฮ่องเตอ้งค์ใหม่ไดพ้ระราชทาน
พ้ืนท่ีทั้งหมดของวงัใหก้บัวดั และเปล่ียนช่ือท่ีน่ีเป็น "วดัลามะ" อย่างท่ีเราเรียกกนัในปัจจุบนั ในสมยัก่อนท่ีน่ีจะ
มีพระทิเบตมาจ าพรรษาแต่ปัจจุบนัเร่ิมน้อยลง เพราะท่ีแห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่งของเมือง
ปักก่ิง 

 

YONGHE TEMPLE 
 



 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพ

ชนิดต่างๆ จากนั้นน าท่านน่ังสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบา้นเก่าปักก่ิง หูถงเป็นช่ือเรียกตรอกซอกซอย ท่ี
สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท่ี 13) ส่ิงปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบา้นจีนแบบโบราณท่ีเรียกว่า 
“ซ่ือเหอเยวี่ยน” เป็นบา้นชั้นเดียว มีลานอยูต่รงกลาง และมีหอ้งอยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ทิศ ใหท่้านนัง่รถสามลอ้ชมเขต
เมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลดัเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผสับรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าท่ี
อนุรักษไ์วป้ระมาณ 2,000 หลงั 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 หลงัอาหารน าท่าน ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ท่ีสกดัมาจากไข่มุกน ้ าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบโฮ่วไห่ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยใูจกลางกรุงปักก่ิง อยูใ่นยา่นท่องเท่ียว
ปักก่ิง ท่ีมีร้านอาหาร ผบั บาร์เรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ละร้านก็ไดต้กแต่งในแบบของตนเองไดเ้ป็น
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะร้านกาแฟสตาร์บคั ท่ีออกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจีน เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวปักก่ิงยอด
นิยมของโฮ่วไห่ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู สุกีม้องโก 



 
 
 
 
 

พกัที่ UF YNOY YFGNOYHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจนีหรือเทียบเท่า    

DAY 4 
ร้านหยก - ก าแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD(ไม่รวมเคร่ืองเล่นอุปกรณ์)  

– ถนนหวงัฟู่จิ่ง                        (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ ร้านหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล  ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า “ก  าแพหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ยคุกลาง สัญลกัษณ์ทางประวติัศาตร์ของประเทศจีนอนัยาวนาน ก  าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึน
ในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู ค  าว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 
450 ปีก่อนคริสตกาล)  

 

GREAT WALL OF CHINA 
 



 
 
 
 
 

  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง 

 ต่อมาน าท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยงัไม่เปิดจะเปล่ียนไป 3D 

ARTแทน)สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะท าให้ท่านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะ
อยูใ่นราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานท่ีแห่งน้ีพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้ าแข็งอยา่ง
ครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, มา้ลากเล่ือนหิมะ, บอลลูน, สโนวโ์มบิล, เคร่ืองเล่นสไลดจ์ากภูเขาน ้ าแข็ง
และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนน ้ าแข็งท่ีจะท าใหท่้านไดส้นุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทวัร์น้ีไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์) 

 
 จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวังฟู่จ่ิง (Wangfujing) ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้น

ยาวๆ ส าหรับคนเดินหา้มรถทุกชนิดวิ่งผา่น มีหา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน 
รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่
เป็นร้านคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณ
ใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านไดอิ้สระ
ถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตามอธัยาศยั 

BEIJING SNOW 



 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิง่+ไวน์แดง 
พกัที่ UF YNOY YFGNOYHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจนีหรือเทียบเท่า    

DAY 5 
พระราชวงัอวีเ้หอหยวน-ร้านป่ีเซียะ-กรุงเทพฯ                      (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังฤดูร้อน หรือ อวี้ เหอหยวน สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาปักก่ิง ประเทศ
จีน หน่ึงในพระราชวงัส าคัญของจีนโบราณท่ียงัคงเหลือเป็นหลกัฐานความยิ่งใหญ่จากอดีต ซ่ึงนอกจากตัว
อาคารท่ีสวยงามแลว้ ภายในวงัยงัเต็มไปดว้ยส่ิงปลูกสร้างและงานศิลปะท่ีทรงคุณค่า และบริเวณโดยรอบโอบ
ลอ้มดว้ยทะเลสาบคุนหมิงอนัโด่งดงั ซ่ึงเกิดจากการใชแ้รงงานคนสร้าง ปัจจุบนัพระราชวงัฤดูร้อนพร้อมดว้ย
อุทยานอ๋ีเหอหยวน เป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อ "พระราชวงัฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักก่ิง" เม่ือปี พ.ศ. 2541 

 

SUMMER PALACE 
 



 
 
 
 
 

     จากนั้นน าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะไดศึ้กษาศาสตร์แห่ง
การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบ
กิจการต่างๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิง่ ประเทศจนี  

17.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS (TG) 
เที่ยวบินที่ TG615  **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทับใจ 
************************************************* 

** หากลูกค้าท่านจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ของบริษทัทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ

เวลาบิน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

18 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน 
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน ธ.ค. 2562 
04 – 08 ธ.ค. 2562 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

06 – 10 ธ.ค. 2562 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

20 – 24 ธ.ค. 2562 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 – 30 ธ.ค. 2562 19,989 22,989 22,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน ม.ค. 2563 



 
 
 
 
 

01 – 05 ม.ค. 2563 21,989 24,989 22,989 5,000 9,900 

08 – 12 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

15 – 19 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน ก.พ. 2563 
05 - 09 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

07 - 11 ก.พ. 2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

12 - 16 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

19 - 23 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

21 - 25 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน มี.ค. 2563 
04-08 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

11-15 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

25-29 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ไมร่วมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมร่วมค่าวีซ่า) 
 



 
 
 
 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์

สินค้าพื้นเมอืงให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก,ร้านไข่มุก,ร้าน

เป่ียเซ๊ียะ,ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง

เรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้

เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไมมี่

การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมอืง ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / 

ท่าน / ร้าน** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ 

ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้น

การท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทั

ทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของ

ท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน

อย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ 

ตามทีต่ามทีต่าราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา  หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  



 
 
 
 
 

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผู้ถือ

พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) 

ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได้ 

รวมทัง้ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ้ 

(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซี่า

กรุ๊ปได ้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซี่าเดี่ยวยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 

บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรบัผู้ถือ

หนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณีทีส่ามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์้องการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท า
วซี่าใกลบ้า้นท่าน 

- ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้   1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.

ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริ์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 

10.อยีปิต์ 11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลิเบยี 17.

ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซี่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

 

 



 
 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดินทาง 03เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาโปรโมชัน่ขอ

อนุญาติเกบ็เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน วนั  2

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 61 . 33 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ )Waiting List  (กจ็ะให้สทิธิไ์ป

ตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได้ หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทั

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนั

และเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ 

สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ



 
 
 
 
 

เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที่

เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระ

เงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทั

เพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็



 
 
 
 
 

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่องจากทาง

บรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป 

มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ 

โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลู

หนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการ

บนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 

ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส ่่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  



 
 
 
 
 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทย)

(เท่านัน้ 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า  6เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เห็นทัง้ !! หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ 2 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี 

และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ท่านใดท่ีเคยไป  ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้ 22 

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


