
 

 

 

 
 



 

 

วันท่ี 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่) (-/-/-)                                                                                                                                                                                                  
12.30น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

15.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เท่ียวบนิท่ี XJ 808 

 ** ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
21.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน  (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย....จากนัน้น าท่าน
เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั  

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า    
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ี 2 
 นครเทียนสิน – น่ังรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง    

 ต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                           
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่น น่ังรถไฟความเร็วสูง สู ่กรุงปักกิ่ง มีระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 330-

350กิโลเมตร/ชัว่โมง จึงใช้เวลาวิ่งแค่เพียง 33 นาทีเท่านัน้ จากนัน้น าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจ
กลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตัรัุสขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก ด้วยพืน้ท่ีทัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กว้าง 
500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรได้ถึง 1 ล้านคน จตัรัุสแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง (เม่ือ
ปีค.ศ. 1417) เดมิมีช่ือวา่เดมิว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมยัจกัรพรรดิซุน่จือ้แหง่ราชวงศ์
ชิงมีการบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละได้เปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจบุนั จตัรัุสเทียนอนัเหมินถือเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทัง้เคยมีเหตกุารณ์ส าคญั
ทางการเมืองในประวตัศิาสตร์ชาตจีินเกิดขึน้และจารึกไว้มากมาย จากนัน้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจตรัุสเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตัง้แตส่มยั
กลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวงัต้องห้ามยงัรู้จกักนัในนาม พิพิธภณัฑ์พระราชวงั ครอบคลมุพืน้ท่ี 
720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีห้องทัง้หมด 9,999 ห้อง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค์ หอพระสมดุ ห้องหบั
ตา่งๆอีกมาก รวมทัง้ยงัมีสวน ลานกว้าง ทางเดนิเช่ือมกนัโดยตลอด มีคแูละก าแพงท่ีสงูถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งนี ้เป็นเขตหวง
ห้ามไมไ่ห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชัน้สงูยงัต้องขออนญุาตเป็นกรณีพิเศษ จงึเรียกพระราชวงันีว้า่ "พระราชวงั
ต้องห้าม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีก้ัน้พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านลั ขนัที 
และข้าหลวงรับใช้ซึง่คนเหล่านีต้้องอาศยัอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจกัรพรรด ิในวงัจะ
มีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านลั 9,000 นาง ซึ่งมีขนัที 70,000 คน คอยดแูลให้ มีค าเล่า
ลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชดุ และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่ง
เข้าวงัแล้วจะไมมี่ผู้ใดพบเห็นอีกเลย จากนัน้น าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพชนิดตา่งๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสุกีม้องโก 



 

 

หลังอาหารน าท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิ่ง เป็นโชว์ท่ีขึน้ช่ือของเมืองปักก่ิง ซึ่งเป็นการแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชดุ แต่
ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขบัมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ท่ีจ ากดัและโวกายกรรมปักก่ิงนัน้ยงัช่ือเป็นโชว์กายกรรม
ท่ีมีช่ือก้องโลกมาก 

พักที่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

     
 

วันท่ี 3 
     พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหมิะ) -   

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

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตวัเมืองปักก่ิงไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันีมี้พืน้ท่ี 1,813 ไร่ สว่นใหญ่เป็นทะเลสาบคนุหมิง จากนัน้น าดินไป
ถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวงับนภูเขา พร้อมต าหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิมนัน้เป็นวงั
หลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากบุไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการตอ่เตมิในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะ
สมยัพระเจ้าคงัซีถึงสมยัพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้
เป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิง ในฤดรู้อนมาประทบัท่ีพระราชวงัฤดรู้อน
แห่งนี ้ซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัว่าอทุยานแห่งนีเ้ป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
กรุงปักก่ิง น าทกุท่านสู่ ร้านหยก  ซึ่งเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากอนัล า้คา่แก่คนท่ี
ทา่นรัก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

  น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า “ก าแพหม่ืนลี”้ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง 
สญัลกัษณ์ทางประวตัิศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมัย
ราชวงศ์ฉิน ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหน ูค าว่า ซวงหน ูตัง้แตส่มยัราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี
ก่อนคริสตกาล)  

  น าทา่นสู ่ศูนย์สมุนไพรเพ่ือจีน ชมครีมเป่าซูถ่งั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นยา่นการค้า
ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแหง่เดียวของกรุงปักก่ิง เป็นศนูย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่สมยัใหม ่แผงขาย
อาหารกทานเล่นและร้านอาหารภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวนัตก เป็นแหล่งนดัพบของวยัรุ่นและ
แหลง่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตมิกันิยมมาเยือนของกรุงปักก่ิง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า    

     
 

วันท่ี 4 
     ร้านป่ีเซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – 

  นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่ (B/L/D)                                                                                                                          
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ร้านป่ีเซียะ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเก่ียวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได้ศกึษาศาสตร์แห่ง
การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ีท าการค้าขาย หรือประกอบ
กิจการต่างๆ น าท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือท่ีรู้จกัในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็น
สนามกีฬาหลกัท่ีใช้ในการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดรู้อน 2008 สว่นท่ีเรียก วา่ "สนามรังนก"นัน้ เพราะลกัษณะของ
สนามมีการออกแบบให้ดคูล้าย "รังนก" โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดคูล้ายรังนกขนาด
ใหญ่ จผุู้ชมได้ 91,000 ท่ีนัง่ โดยเร่ิมก่อสร้างขึน้เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิน้พร้อมเปิดใช้งานเม่ือเดือน



 

 

มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอร์แลนด์ 
ท่ีออกแบบร่วมกับ China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อ้าย เหว่ย เหว่ย ศิลปินร่วม
สมยัชาวจีนเป็นคนให้ค าปรึกษาในการออกแบบ น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถกูลงทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหนึ่งในจีน สร้างขึน้มาตัง้แต่สมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.
1420 เป็นสถานท่ีซึง่จกัรพรรดแิห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรให้ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดกูาล ขอให้พืชพนัธุ์ธญัญาหารอดุมสมบรูณ์เป็นประจ าทกุปี ปัจจบุนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะ
เทียนถาน ภายในมีพืน้ท่ีกวา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปด้วยต้นไป๋กวา่ 4,000 ต้น แตล่ะต้นมีอายไุมต่ ่ากวา่ร้อยปี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง 
  หลงัอาหารน าทา่น ร้านไข่มุก เลือกซือ้ครีมไขม่กุบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขม่กุน า้จืด ท่ีเพาะเลีย้งในทะเลสาบ 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี ตลาดรัสเซีย ซึง่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมตา่งๆ
มากมาย อาทิกชุช่ี พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาช่ือดงัไนกี ้อาดิดาสและแบรนด์ชัน้น าอ่ืนๆ จนหลาย
คนท่ีบอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซือ้ของเลียนแบบ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ นครเทียนสิน หรือเทียนจิน 
(ใช้เวลาการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) “เพชรเม็ดงามแหง่อา่วโป๋ไห่” เทียนสินเป็นเมืองริมชายฝ่ังท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสดุในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เตม็ไปด้วยความน่าสนใจทางประวตัิศาสตร์ท่ีสามารถเดนิ
ชมได้ทัว่ไป ทา่นสามารถพบเห็นอาคารสไตล์ยโุรปของเทียนสินในอดีตเม่ือครัง้ยงัเป็นทา่เรือในสนธิสญัญา ผสม
กบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ในสมยัราชวงศ์ชิง ซึง่สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งลงตวั 

 ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาอนัสมควรน าทกุทา่นสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิทียนจินปินไห่ 

 22.40น.     ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบนิท่ี XJ 

809   ** ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ ใช้เวลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

วันท่ี 5     กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)   (-/-/-)                                                                                         
 02.15น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ......พร้อมความประทับใจ 

************************************************* 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้



 

 

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของ

ตัวท่านเอง ** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี) 
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 20 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

วันเดนิทางเดือน พฤษภาคม 2562 
14 – 18 พฤษภาคม 62 9,989 12,989 12,989 4,500 7,500 

21 – 25 พฤษภาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วันเดนิทางเดือน มิถุนายน 2562 
06 – 10 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

13 – 17 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

20 – 24 มิถุนายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

วันเดนิทางเดือน กรกฎาคม 2562 
04 – 08 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

09 – 13 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500 

16 – 20 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

วันเดนิทางเดือน สิงหาคม 2562 



 

 

08 – 12 สิงหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 สิงหาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วันเดนิทางเดือน กันยายน 2562 
05 – 09 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

12 – 16 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

19 – 23 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

24 – 28 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

26 – 30 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วันเดนิทางเดือน ตุลาคม 2562 
10 – 14 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

15 – 19 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

 
** อัตรานีย้ังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** เดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีนับจากวันเดนิทาง ขออนุญาตเิก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 



 

 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหมิะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซึ่ง

จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุก

ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ

ของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วีซ่าท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเว้นวีซ่า

ในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน

อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทติย์ ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน า้มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  

  อตัราคา่บริการระบ ุ

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั

จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้อง

และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน 

ในวนัเช็คอิน 



 

 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบนิแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บนิ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้อยูท่ี่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 

× คา่ท าวีซ่าชาวตา่งชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีตา่งชาติจ่ายเพิ่มจากคา่ทวัร์ 1,000 หยวน และผู้ เดินทาง

เป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซา่เอง) 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนงัสือเดนิทาง (ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทย

และเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรือ คา่วีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับผู้

ถือพาสปอร์ตไทยโดยทา่นต้องไปย่ืนด้วยตวัเอง) 

หมายเหต ุ 

- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆได้ รวมทัง้ไม่

สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี   

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ้  (เท่ียว 2 

เมือง) ต้องย่ืนวีซา่เด่ียวเทา่นัน้ 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ทา่นมีความประสงค์จะย่ืนวีซา่เด่ียว ผู้ เดนิทางจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการท า วีซา่เด่ียวย่ืนปกต ิ4 วนั ท าการ 

ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ

หนงัสือเดนิทางไทยเทา่นัน้)  

- ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัตอ่ไปนี ้ 1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อซุเบกิส

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.



 

 

ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี  21.

เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ตัง้แตปี่ 2014 เป็นต้นมา ไมส่ามารถย่ืนขอวีซา่กรุ๊ปได้ ต้องท าวีซา่เด่ียวเทา่นัน้)  

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง เน่ืองจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเตม็

จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวันนี ้

กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตาม

เวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะต้องเดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึง

ว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวน

จ ากดั  

• กรณีลกูค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใช้จา่ยใดๆในกรณีท่ี

ไมส่ามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือให้ทกุทา่นเดนิทางตามความประสงค์ตอ่ไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ทา่นทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทกุครัง้หากทา่นลางานแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ 

• กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 



 

 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ข้ึน้อยู่กับ

ฤดกูาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิ่งส าคญั ทา่นจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบ

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบนิเพ่ือจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมี

คา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดนิทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทกุทา่นให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่น

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดนิทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้ท่าน

อยา่งน้อย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

ห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ

• หนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวกลางแจ้ง เวลา



 

 

เดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกัน

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ เหตกุารทาง

การเมือง การลา่ช้าของสายการบนิ เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก

ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนคา่ใช้จา่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่น เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

• กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึง่ 

• หากวนัเดนิทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดแูล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัท

เร็วท่ีสดุ เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไมแ่ 

(ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 



 

 

• เก่ียวกับท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด

ให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากท่ีสดุ  

• ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม ห้องพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนคา่ใช้จา่ยให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามท่ีทา่นต้องการ  

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้) 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้!! 

• ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูตบัิตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
• รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)  

 



 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ และรูปถ่ายท่ีชัดเจน  
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซา่กรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเข้า                  

                เมืองนัน่ๆ ก าหนด จงึอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติม่กะทนัหนั 

ส าหรับบคุคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา 
จะไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปหรือวีซา่แบบกลุม่ได้ ซึง่ได้แก่ 

1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เตร์ิกเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตรุกี 10.อียิปต์ 11.
ซาอดุิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.

คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้                ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


