
 

BEIJING WINTER SNOW 4D 3N 
โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
Winter Beijing  World 1 ปีมเีพยีงคร ัง้ 

น ัง่รถไฟความเร็วสูงสู ่ปกักิง่ ก าแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน พระราชวงักูก้ง จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้สุดฟิน ตลาดรสัเซยี 

พเิศษ !! Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิง่,ติม่ซ า,อาหารแตจ้ิว๋ 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

พกัหอ้งละ 2 

– 3 ทา่น 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-15 ธ.ค. 13,888 16,888  

 

Infant  

5,000฿ 

*ไมร่วมคา่วซ่ีา* 

 

4,500 
19-22 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 
26-29 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 

29 ธ.ค.-1 ม.ค. 18,888 

 

 

 

18-21  

21,888 4,500 
30 ธ.ค.-2 ม.ค. 18,888 

 

21,888 4,500 
9-12 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 
10-13 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 
16-19 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 
17-20 ม.ค. 13,888 16,888 4,500 

31 ม.ค.-3 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
6-9 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
7-10 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
8-11 ก.พ. 15,888 18,888 4,500 
10-13 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
13-16 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
14-17 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
20-23 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 
21-24 ก.พ. 13,888 16,888 4,500 

27 ก.พ.-1 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 
28 ก.พ.-2 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 

5-8 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 
6-9 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 

12-15 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 
13-16 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 
19-22 ม.ีค. 13,888 16,888 4,500 
20-23 ม.ีค. 12,888 15,888 4,500 
23-26 ม.ีค. 12,888 12,888 4,500 

 

 

 

 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ 

10.00 น. คณะเดินทาง พรอ้มกันที่ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้

เคาน์เตอร์เช็คอนิหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้ม

ขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ย

ตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ   

13.15 น. เดนิทางสู ่เทยีนสนิ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW880   

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบนิมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง) 

18.45 น.   เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรัฐประชาชนจีน น าท่านผ่านพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสัมภาระออกมาพบกับไกดท์อ้งถิน่เพื่อน าท่านขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่สถานีรถไฟ

เทยีนสนิ  จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟความเร็วสูงหวัจรวด Bullet 

Train เดนิทางสู่ ปักกิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีดว้ยความเร็วสูงสุด295 กม.ต่อ

ช ัว่โมง* (เพื่อสะดวกต่อการขึน้รถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีลอ้ลาก ) เดนิทางถงึสถานี

รถไฟปักกิง่ นครปกักิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่เคยเป็นเมอืงส าคัญทางการคา้

ของอาณาจักรเยีย่น เมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ ลา้งระบอบสมบูรณาญา

สทิธริาชและการสูร้บกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมวินิสต์จีนไดช้ัยชนะ จึงประกาศตัง้

รัฐบาลและ กรุงปักกิง่เป็นเมอืงหลวงขอประเทศนับแตนั่น้มา น าท่านขึน้รถ โคช้ปรับ

อากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก *ไมม่บีรกิารอาหารค า่*   

  น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัทีส่อง จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-ผ่านชมดา้นนอกโรงละครแห่งชาติ

ปกักิง่ - ตลาดรสัเซยี- กายกรรมปกักิง่   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของ

ประเทศจีนยุคใหม่ สถานทีจั่ดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพื่อ

เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรียว์รีชน ศาลา ประชาคม และ  หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตงุ จากนัน้น า

ท่านผ่านประตูเขา้สู่ นครโบราณ หรือ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  สถานทีว่่าราชการและที่

ประทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่กอ่สรา้ง

ทีท่รงคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครือ่งไม ้

ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้ง

บรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซูสไีทเฮาจากนัน้ ผ่าน

ชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิกักิง่หรอืตกึไข่ ตัง้อยู่ใกลก้ับจัตรุัสเทยีนอันเหมนิ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่   

บา่ย     จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดรสัเซยี ตลาดที่รวบรวมสนิคา้ราคาถูกมีสนิคา้

มากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่สามารถตอ่รองราคาไดม้ากกวา่ครึง่อกีดว้ย จากนัน้พา

ชม โรงงานไข่มุกน า้จดื  ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อ

ส่งออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน ้า

จืดรายใหญ่ทีสุ่ดในเวลานี้ ให ้ท่านไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไข่มุก ครีมบ ารุงผวิ  ไข่มุกธรรมชาตทิี่



 

เหมาะกับทุกสภาพผวิ  เพื่อบ ารุงผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาต ิ 

น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และ

นวดผ่อนคลายที ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ

ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้ผลติภัณฑ ์อาท ิยาสมุนไพร บัวหมิะ ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

   หลังอาหารค ่า พาชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

วนัทีส่าม      ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ-ิผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไป ก าแพงเมอืงจนี ชมความยิง่ใหญ่ของ “ก าแพงเมอืงจนี” (ด่านจยีง

กวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของ

โลกในยุคกลาง มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและใช ้

เวลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และ

ยังมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี้ตอ้งท างาน

ในถิน่ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดูรอ้น และ -21 องศา

เซลเซียสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกนิหรือถูกยักยอก

น าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจีนจงึไดร้ับการ

ขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลว้มีระยะทาง ยาวกว่า 50,000 

กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจีน

ถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มีการแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไว ้

ดว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานที่

ก าแพงถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนิต บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสรา้ง

โดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกวา่ ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกันทุกวันนี้ สว่นใหญ่ถูกสรา้งใน

ราชวงศห์มงิ   

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ Snow World ลานสกแีละลานกจิกรรม ช่วงหนา้หนาวซึง่จะมลีานสกแีละกจิกรรม

ฤดหูนาวตา่งๆใหท้่านไดส้นุกสานเลอืกเลน่ตามอัธยาศัย **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์เครือ่ง

เล่น** (กรณีลานสกยีงัไม่เปิดหรอืหมิะละลายหรอืยงัไมพรอ้มใหบ้รกิารจะเปลยีนไป 

ชม พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิแทน พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ3มติทิ ีท่า่นสามารถ

ถา่ยรูปเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลองเหตุการณ์น ัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ) 

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจีนยกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี 

ชาวจีนมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติ

เจรญิรุ่งเรอืง ส่งเสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค จากนั้น เดินทางสู่ รา้น

ยางพารา เลือกซื้อผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที ่  ใชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิก

ฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เลน่วา่ รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืน

ธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และ



 

สถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 

แสนทีน่ั่ง 

 ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่          พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน -สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน อุทยานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี 

สรา้งขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่

ประทับของพระนางซูสไีทเฮาและจักรพรรดกิวางสู ชมระเบยีงกตัญญแูละเรอืหนิอ่อน น าท่าน

ชม ป่ีเซยีะ หรือ ผชีวิ ท่านจะไดศ้าสตรแ์ห่งการเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาว

จีน และท่านที่ท าการคา้ขาย หรือท าธุรกจิ สามารถเช่าผีชวิเพื่อน าไปตัง้เป็นเครื่องรางของ

มงคลกับบา้น หา้งรา้น และกจิการของท่าน  

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟู้ีด   

   บา่ย น าท่านน่ังรถบัสเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ  

 20.10 น. เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่ XW879  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 00.10 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

➢ เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่ว

แห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน

นามของรา้นรัฐบาล อาทเิช่น บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้น

รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้

เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ *** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรือไม่เขา้

รา้นสนิคา้พื้นเมอืงหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม 

ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิ

จากลกูคา้โดยตรง *** 

➢ กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจีน ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็น

ความเต็มใจของผูซ้ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถ



 

รับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคุณภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทุกครัง้ 

➢ ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และ

ทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านตอ้งซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมาที่สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกดิ

ความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ การยกเลกิเที่ยวบนิ มีการยุบ

เทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็น

ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุก

กรณี 

**ออกเดนิทางขัน้ต ่า  15ท่าน หากเดนิทางต ่ากว่าก าหนด มีความจ าเป็นทีต่อ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ

บนิ ***การนับอายุเด็ก ใชวั้น เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวันทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนับ

อายุ*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  

✓ คา่โรงแรมทีพั่ก  (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ

เตยีงสปรงิ) 

✓ คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ

ประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีาร

ตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรสาร  

× คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซักรดี ฯลฯ 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

× คา่วซีา่ท่องเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป  ทา่นละ 1,500 บาท 

กรณีใหท้างบรษัิทฯยืน่วซีา่เดีย่วให ้ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วันท าการ** 

วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษัิทฯยืน่ให ้       ท่านละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วันท าการ** 



 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

× ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่าน

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ท่าน  

▪ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ท่าน (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเท่าผูใ้หญ่)  

× คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวรป์กต ิ

เง ือ่นไขในการจอง   

มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิ

คา่มัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง   

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ 

เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง 

หรือ เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่

สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหตุ  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะ

ถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 

ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม  



 

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่

กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

❖ การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก

บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

❖ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซ่ีาแบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-

กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

กรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน* โดยทา่นถา่ยรูป หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

(หนา้ทีม่รูีปทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ (แบบสหีา้มขาว-ด า) 

หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด   

สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 

(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออก

เมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

2. รูปถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ท่านละ 2 รูป ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ 

วนัเดนิทาง (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเท่านัน้ ตอ้งไม่ใชส้ติ๊กเกอร ์หรอืรูป

ทีพ่ริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   ลูกคา้

ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซ่ีาเทา่น ัน้!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่าน

ลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ: วซ่ีาจนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้

     วซ่ีาจนีแบบดว่น  2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท *ทางบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาประเทศจนี (China) 

กรุณาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่

เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์

เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 

2.รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm ส ีเ่หลีย่มจตุัรสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครื่องประดับ, หา้มใส่คอนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูป

ถ่ายตอ้งเปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 



 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมี

หนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง 

ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยินยอมสนับสนุนค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดย

สามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนา

พาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซี่า 

บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-

มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความ

เป็นจรงิ เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลส่วนตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็น

เท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณา

เอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลูกคา้ตอ้งท าการยืน่วซ่ีาเดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกับทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซี่าประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ: การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese Visa) 

 

 

 

 

 

** ไฟลเ์อกสารส าหรบัปริน้ อยูห่นา้ถดัไป ** 
 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเท่านัน้ 
 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่  

รูปถ่าย และพาสปอรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMPLE 



 

 

 

 

 


