


 

 
วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (TG614 : 10.10-15.50)  X X  
EASELF HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว 

2 
จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง 
ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทยีนถาน-กายกรรม
ปักกิง่ 

   
EASELF HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว 

3 

พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอน

ยางพารา-ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสนาม
กฬีาว่ายนํา้-THE PLACE 
 

   
EASELF HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว 

4 
ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน 

สวนผลไม้-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวงัฟูจ่ิง 
   

EASELF HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว 

5 
ร้านผีชิว-ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม 
ปักกิง่-กรุงเทพฯ (TG615 : 17.05-21.15) 

  X  

 
TOURCODE : CN291604MZ 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 





 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที่ 21 – 25 ตุลาคม 2560 
 วนัแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิง่ 

07.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 3 บริเวณ  ISLAND-D สายการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  (TG) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

10.10 น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิง่ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เทีย่วบินที ่TG614   
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิง่ เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้

ของอาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พกัที ่ EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัทีส่อง       จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง่   

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
นาํท่านสู่  จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน  จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคม ท่ีสามารถบรรจุคนได้
นบัหม่ืนคน ชมอนุเสาวรียว์รีชน ใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก   จากนั้นนาํท่านผา่นประตูเขา้สู่  
พระราชวงั กู้กง  ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ี ประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศห์มิงและชิง รวม 24 
รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกวา่ 720,000 ตารางเมตร  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย              นาํท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต  การนวดเท้า  ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด 

ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ   นาํท่านชม หอบูชาเทยีนถาน  ซ่ึงก่อสร้าง
ข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1420  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
นาํท่านชม กายกรรมปักกิง่ โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พกัที ่ EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัทีส่าม             พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายนํา้ 
                                     THE PLACE     

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
  นาํท่านชม พระราชวงัฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน ” ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด

ปรานมาก ทั้งยงัเป็นสถานท่ีวา่ราชการของพระนางดว้ย ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบคุนห
มิง ทะเลสาบยกัษท่ี์ขดุดว้ยแรงงานคน จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านไข่มุก  เลือกซ้ือครีมไข่มุกบาํรุงผวิ ท่ี
ทาํจากไข่มุกนํ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย         นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น นาํท่าน ผ่านชมสนามกฬีา

รังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ซ่ึง
ภายในยงัมี สระว่ายนํา้แห่งชาติ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย " ก้อนนํา้ส่ีเหลีย่มขนาด





 

ใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์ จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ียา่น  THE PLACE ชมความอลงัการยิง่ใหญ่ของเพดานจอ 
LCD ขนาดกวา้ง 6,000 ตารางเมตร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
 พกัที ่ EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัทีส่ี่            ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-สวนผลไม้-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวงัฟูจ่ิง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
   นาํท่านชม  ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนาํ

ท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน  หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้างในสมยั
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี  มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลา สร้าง
นานนบั 10 ปี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกี+้น ้าจิ้มไทยรสเด็ด 
บ่าย         นาํท่านชม สวนผลไม้   ของเกษตรกรชาวจีน ซ่ึงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ใหท้่านชม , ชิม และ

เก็บผลไมส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัท่านเอง (เดือนกนัยายน-ตุลาคม ชมสวนลูกพลบั (คนละ 2-3 ลูก)  
  หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย..มีผลทาํให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเทีย่ว

เข้าชม...ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินหรือมีเปลีย่นแปลงรายการใดๆ  ทดแทน  จากนั้นนาํท่าน
แวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผวิท่ีถูกไฟไหม้ , นํ้าร้อนลวก 
เป็นตน้ 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวงัฟูจ่ิง  เป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวง
ปักก่ิง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
 พกัที ่ EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัทีห้่า             ร้านผีชิว-ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิง่-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
นาํท่านแวะ ร้านผชิีว  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน นาํท่านเดินทางสู่  ตลาดรัสเซีย   
เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
บ่าย นาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.05 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เทีย่วบินที ่TG615  
21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ............     

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

ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 





 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จักคือ  ร้านนวดเท้า , ร้านไข่มุก , ร้านผีซิว , ร้านหยก , ร้านบัวหิมะ , ร้าหมอน
ยางพารา , ร้านผ้าไหม  ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบั
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 
45-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 

Beijing Hiso โดนใจ พกัดีด๊ี 5 วนั 4 คนื (TG) 
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน) 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  ราคา เดก็อายุ 
ตํา่กว่า 18 ปี 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่  

วนัที่ 21 – 25 ตุลาคม 2560  25,900 บาท 28,900 บาท 4,500 บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นี ้ ไม่แจกกระเป๋า  ซ่ึงราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจากสภาวะนํา้มันโลกทีม่ี

การปรับราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  
 กรณทีีไ่ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว บริษัทฯ ขอเกบ็หนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน  จํานวน 2 รูป และเอกสารทีใ่ห้
กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิม่ ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  บาท  
/ ยืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถอืหนังสือเดินทาง
ไทยเท่าน้ัน)  

 ยกเว้นเส้นทางทีบ่ินลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิว้ จํานวน 2 รูป  
 กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางทีบ่ินลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซ่ียงไฮ้ (เทีย่ว 2 เมือง) 

ต้องยืน่วซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึน
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยู่
ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 





 

หมายเหตุ  ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ  ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่ 330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร , การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, 
นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ รวม   150   หยวน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิกบ็เพิม่   1,000   หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  ในกรณทีีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
และหัก ณ ทีจ่่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกิเลิก
หรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีา

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้  แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหม่ทั้งหมดใน
โปรแกรม และวนัเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ เฉพาะเท่า ท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้  (ค่าตัว๋เคร่ืองบินของผูท่ี้ไม่เดินทางท่ีออก
ตัว๋ไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทางสายการบินทาํเงินคืนใหซ่ึ้งอาจจะ
ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษัทจะเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 





 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีการ 

การันตีค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภั ยธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม  เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกทาํร้าย , 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จาก สายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้  โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ  สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโ จรกรรม และ /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 





 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย  (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้  
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีท่าํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงาน
ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน  





 

8. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก  
 นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวซ่ีา 
 นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 






 

 
 
 
 
 
 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน.................................................. 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที่.......................เดือน.........................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 





 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 
 
 


