
 
 
 
 
 

XW-B91:ทวัรป์กัก ิง่ ก ำแพงเมอืงจนี Snow World 4 วนั3 คนื  

 

ทวัรป์กักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี Snow World 4 
วนั 3 คนื 

ปกักิง่: Snow World จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง ศนูยช์ำ 
กำยกรรมปกักิง่ พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน โรงงำนไขม่กุน ำ้จดื ศนูยว์จิยั
ทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่นจยีงกวน) รำ้นหยก ตลำด

รสัเซยี 

อำหำร: Buffet Chekiskan ม ีSeafood BBQ สกุีย้ำกี ้ปขูน พรอ้มเครือ่งดืม่ไม่
อ ัน้ เป็ดปกักิง่ ไวนแ์ดง , สกุีม้องโกล ,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

ทีพ่กั:โรงแรมระดบั 4 ดำว (ปกักิง่ 3 คนื) 

เดนิทำงสบำยโดยสำยกำรบนิ NOKSCOOT ล ำใหญ ่B777-200ER 415 ทีน่ ัง่ 

 



 
 
 
 
 

วนัที ่ รำยละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนำมบนิดอนเมอืง เทยีนสนิ  

DAY 2  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ชม
กำยกรรมปกักิง่ 

DAY 3  ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน) -Snow World-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก 

DAY 4  ประตชูยั ตลำดรสัเซยี สนำมบนิเทยีนสนิ  สนำมบนิดอนเมอืง 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทำรก พกัเดีย่ว 

04 - 07 Jan 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 14 Jan 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 21 Jan 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

25 - 28 Jan 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

01 - 04 Feb 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

08 - 11 Feb 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

22 - 25 Feb 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

01 - 04 Mar 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

08 - 11 Mar 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

 

 



 
 
 
 
 

รำยละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1  สนำมบนิดอนเมอืง เทยีนสนิ  

10.00  พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ช ัน้3 
ประต ู6-7 
เคำนเ์ตอร ์7 สำยกำรบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่งๆ พรอ้มขอ้แนะน า
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวั
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

13.20  ออกเดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW880 *คา่ทัวร์
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.50  เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สำธำรณรฐัประชำชนจนี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่ เพือ่น าทา่นขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่

สถานีรถไฟเทยีนสนิ  จากนัน้น าทา่น สมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟควำมเร็วสูง
หวัจรวด Bullet Train เดนิทำงสู ่ปกักิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีดว้ยความเร็ว
สงูสดุ 295 กม.ตอ่ชัว่โมง* (เพือ่สะดวกตอ่การขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้
ลาก)เดนิทางถงึสถานีรถไฟปักกิง่ นครปกักิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่
เคยเป็นเมอืงส าคญัทางการคา้ของอาณาจักรเยีย่นเมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลงัการ
ปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949 พรรค
คอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและกรงุปักกิง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
นับแตนั่น้มา น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

: เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: (ไมม่ ี
บรกิำรอำหำรเย็น) 

วนัที ่DAY 2 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน 
ชมกำยกรรมปกักิง่ 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จตัรุสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก สญัลกัษณ์
ของประเทศจนียคุใหม ่สถานทีจั่ดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษตา่งๆ 
บนัทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และ หอระลกึประธาน
เหมาเจอ๋ตงุ จากนัน้น าทา่นผา่นประตเูขา้สู ่นครโบรำณ หรอื พระรำชวงัตอ้งหำ้มกู ้
กง สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและ
ชงิ ชมโบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งทีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่
720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง 
ชมพระต าหนักวา่ราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่
ราชการหลงัมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนาง  ซสูไีทเฮาจากนัน้ ผา่นชมดา้นนอกของโรงละคร
แหง่ชำตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ย



 
 
 
 
 

แรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทบัของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีง
กตญัญแูละเรอืหนิออ่น จากนัน้พาชม โรงงำนไขม่กุน ำ้จดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
ปัจจบุนัประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขายทัว่โลกไดไ้มต่ า่กวา่ปีละ 199,500 
กโิลกรัม นับวา่เป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญท่ีส่ดุในเวลานี้ ใหท้า่นไดม้โีอกาส
เลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบ ารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ เพือ่บ ารงุผวิหนา้
และกาย ใหเ้ปลง่ปลัง่และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาตจิากนัน้น าทา่นผอ่นคลายความ
เมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ่
ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตี
ถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

ค า่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษเป็ดปงักิง่ ไวนแ์ดง 

หลงัอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ 

: เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่DAY 3 ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน) -Snow World-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางไป ก ำแพงเมอืงจนี แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้า
เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื  “หยกจนี” ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้า
คา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความ
เจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื 
เผเ่ยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค จากนัน้พาทา่นชมความยิง่ใหญข่อง“ก ำแพงเมอืง
จนี” (ดำ่นจยีงกวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ทา่นจะไดเ้ห็นสิง่
มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็น
สิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุและใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของ
มนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกน
หวั และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นี้ตอ้งท างานในถิน่ทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูิ
เลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ 
อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถกูขโมยกนิหรอืถกูยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึ
ตอ้งลม้ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “หลุม
ฝงัศพทีย่ำวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถ
ลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดย
ใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และมัดไวด้ว้ยกนัโดย



 
 
 
 
 

เสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานที่
ก าแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี ก าแพงถกู
สรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารดุไดง้า่ยกวา่ ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวนันี้ สว่นใหญ่
ถกูสรา้งในราชวงศห์มงิ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู สุก ีม้องโกล 

บา่ย  แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันกค็อื 
หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล า้คา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้า
ครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุ
ยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน า
โชค จากนัน้น าทา่นสู ่Beijing Snow World สถานทีแ่หง่นี้เองทีจ่ะท าใหท้า่น 
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนลาน ซึง่มรีะดบัความหนาของหมิะอยูใ่นราว 60 – 100 
เซนตเิมตร ณ สกรีสีอรท์ สถานทีแ่หง่นี้พรั่งพรอ้มไปดว้ยอปุกรณ์การเลน่บนลาน
น ้าแข็งอยา่งครบครัน ไดแ้ก ่แผน่เลือ่นสกหีมิะ, มำ้ลำกเลือ่นหมิะ, บอลลูน, สโนว์
โมบลิ, เครือ่งเลน่  สไลดจ์ำกภเูขำน ำ้แข็งและอืน่ๆ อกีมำกมำย รวมท ัง้กจิกรรม
บนลำนน ำ้แข็งทีจ่ะท ำใหท้ำ่นไดส้นุกสนำนจนลมืเวลำ 

**คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่** (กรณีหมิะยังไมต่กหรอืลานสกปิีด เนื่องจาก
สภาพอากาศ จะเปลีย่นไปเทีย่ว พพิธิภัณฑภ์าพ3มติ ิแทน) จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ยาแก ้
น ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ” ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ผำ่นชมสนำมกฬีำ
โอลมิปิก สนามกฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่วา่ 
รังนก เนื่องจากรปูแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้ง
เสร็จในปี 2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบ
สถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจ ุ1 แสนทีน่ั่ง 
เดนิทางสู ่รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ 
ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

ค า่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ BUFFET Chenkiskan BBQ ซฟีู๊ ดส ์  

: เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่DAY 4 ประตชูยั ตลำดรสัเซยี สนำมบนิเทยีนสนิ  สนำมบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ทีห่อ้งอำหำรของโรงแรม /คนืหอ้งพกัตำมเวลำนดัหมำย
พรอ้มสมัภำระกระเป๋ำ 

เดนิทางสู ่ประตชูยั สถานทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของเมอืงปักกิง่เป็นประตเูมอืงซึง่ในสมัย



 
 
 
 
 

โบราณ กอ่นท าการรบ จะมกีารบวงสรวง และขอพรจากผชีวิประจ าเมอืงทีป่ระตชูยันี้ 
และทีน่ี่ทา่นจะไดศ้าสตรแ์หง่การเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และ
ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธรุกจิ สามารถเชา่ ผชีวิ เพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของ
มงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่นจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี ซึง่มี
รา้นคา้กวา่ 300 รา้น ไมว่า่จะเป็น ผา้ไหม เสือ้ผา้,งานฝีมอื,เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ 
ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิเทยีนสนิ 

19.50  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW879   

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

23.55  เดนิทางกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หมำยเหต ุ

สิง่ทีลู่กคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 
 
 
 
 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัเดนิทำง 

กรุป๊นีเ้ป็นกำรยืน่วซีำ่แบบกรุป๊คำ่ยนืวซีำ่รวมในคำ่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทาง
ไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทำ่นถำ่ยรปู หรอื สแกนหนำ้
หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีปูทำ่น) แบบเต็มหนำ้รำยละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ 
หำ้มขดีเขยีดลงบนหนำ้พำสปอรต์โดยเด็ดขำด  สง่มำทำง E-mail เมือ่ทำ่นตกลงท ำกำรจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-
ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถำ่ยสถีำ่ยหนำ้ตรง ขนำด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ทำ่นละ 2 รปู ลูกคำ้ถอืไปทีส่นำมบนิ
เอง ณ วนัเดนิทำง (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ช ้

สติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 
3. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่
เทำ่น ัน้!!) 

 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืน ารปูถา่ยมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่  

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง (กรณีท ำวซีำ่แบบเดีย่ว ตอ้ง
ช ำระเพิม่ ทำ่นละ 2,000 บำท) 



 
 
 
 
 

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั 
มฉิะนัน้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์
หรอืรปูพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 
4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตู
จนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  800 
บาท 
กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

*** ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  20 ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนั
หรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ 

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำร
นบัอำย*ุ** 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่นัน้)  
3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 



 
 
 
 
 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.(6.1)คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิง่ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคำ้ 1 ทำ่น 

(6.2)คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์400บำท ตอ่ทรปิ/ลูกคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่ / หรอื
ใหม้ำกเทำ่ทีท่ำ่นประทบัใจ 

เง ือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 8,000 บำทตอ่ทำ่น  และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำง
อยำ่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนำ้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิ
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมำยเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 



 
 
 
 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


