
 
 
 
 
 
 

BEIJING SKI SNOW WORLD 5D3N 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- เดอืนเมษายน 2563 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วเต็มอิม่ พกั 5 ดาวสุดคุม้!! เล่นสกสุีดมนัส ์
น ัง่สามลอ้ชมเมอืงจนี ตระการตาก าแพงเมอืงจนี 

พระราชวงัตอ้งหา้ม - พระราชวงัฤดูรอ้น - จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ 
หอบูชาฟ้าเทยีนถาน - ชมกายกรรม 

ทะเลสาบโฮ่วไห่ - วดัลามะ 

พเิศษ!! เป็ดปักกิง่ , สุกีม้องโกล , อาหารกวางตุง้ 
 
 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่าง 

ประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมี 

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิและ
หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ที่

ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) เท ีย่วบนิที ่TG674  

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
**หมายเหตุ: เน่ืองจากต ั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นต ั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะ

ไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสาย
การบนิ 

 
วนัทีส่อง เมอืงปักกิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – หอบูชาฟ้าเทยีนถาน – รา้น

นวดเทา้ – กายกรรม 
05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ชั่วโมง)  หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก ิง่ ประเทศจีน เป็นจัตุรัส

ขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 

เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปี
ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดิซุ่
นจื้อแห่งราชวงศ์ชงิมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึง

ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตัง้ของ
สถานท่ีส าคัญทางราชการอีกทัง้เคยมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาตจิีน
เกดิขึ้นและจารึกไวม้ากมาย  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็น
พระราชวังหลวงมาตัง้แต่สมัยกลางราชวงศ์หมงิจนถึงราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจ้ักกนั
ในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ง

ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนั่ง 75 องค์ หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอีกมาก รวมทัง้ยังมีสวน 
ลานกวา้ง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา
ก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขต
หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก

พระราชวังนี้ว่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จักรพรรดิ์จะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กัน้
พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขันที และขา้หลวงรับใชซ้ึง่คนเหล่านี้ตอ้งอาศยัอยู่
ในนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจักรพรรด ิในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบ

พระกระยาหาร มีสนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกันว่า 
พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชาย
หนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เท ีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่ง

ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดังท่ีสุดแห่งหนึ่งในจีน สรา้งขึ้นมาตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 
เป็นสถานท่ีซึง่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชงิใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพร
ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน

กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋
กว่า 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ต ่ากว่ารอ้ยปี  

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านแวะ รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี ชมการสาธิตการนวดเทา้ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการ

ผ่อนคลายความเครียดปรับสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ จากนั้นน าท่านชม
โชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิง่ ซึง่เป็นโชว์ท่ีขึ้นชื่อของเมืองปักก ิง่ เป็นการแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง

หลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชว์หมุน
จาน โชว์ควงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆ คันวนอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากัด
และโชว์กายกรรมปักก ิง่นั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม วดัลามะ – รา้นยางพารา – น ัง่สามลอ้เทีย่วชมย่านโบราณหูถง – รา้นไข่มุก – ทะเล 
           สาบโฮ่วไห่ 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัลามะ หรือรูจ้ักกันในอีกชื่อ วัดหย่งเหอกง วัดใหญ่ท่ีเก่าแก่ของศาสนา
พุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปักก ิง่ เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู 
มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติส าคัญของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซึง่มีอยู่เพียงแห่งเดียว
เท่านั้นในประเทศจีนมีเนื้อท่ีกว่า 60,000 ตารางกโิลเมตร มีต าหนักต่างๆ กว่า 1,000 หอ้ง แต่

เดิมวัดนี้เคยเป็นวังท่ีประทับขององค์ชายสี่ ของล ้าค่าในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริย
เมตไตรยท่ีอยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ” ซึง่เป็นวิหารท่ีสูงใหญ่ท่ีสุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มี
หลังคา 3 ชัน้ ก่อดว้ยไมทั้ง้หมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ท่ี

แกะสลักดว้ยไมจ้ันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้ิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือ
พ้ืนดิน พระพุทธรูปทัง้องค์มีน ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทึกไวใ้นกนิเนสบุ๊กว่าเป็น
พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากไมจ้ันทร์หอมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือสุขภาพ
ชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา เป็นตน้ จากนั้นน าท่าน น ัง่สามลอ้ชมย่าน

โบราณหูถง ซึง่เป็นตรอกซอกซอยโบราณท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะของปักก ิง่ ส่วนใหญ่สรา้งใน
สมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชงิ โดยสรา้งอยู่รายรอบบริเวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริ่มนั้นการ
จัดท่ีพักอาศัยในหูถง้จะก าหนดตามฐานะทางสังคม ย่ิงอยู่ใกลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็

แสดงถึงฐานะทางสังคมท่ีสูงขึ้นตามล าดับ หูถง้ท่ีอยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของ
พระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นท่ีพักอาศัยของขุนนางและชนชัน้สูง ส่วนหูถง้ท่ีอยู่ในแนวทิศเหนือ
จรดทิศใตน้ั้นจะเป็นท่ีพักอาศัยของสามัญชน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีสกัดมาจากไข่มกุน ้าจืด ท่ี
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบโฮ่วไห่ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูใจ

กลางกรุงปักก ิง่ อยู่ในย่านท่องเท่ียวปักก ิง่ ท่ีมีรา้นอาหาร ผับ บาร์เรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก 
แต่ละรา้นก็ไดต้กแต่งในแบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตาร์บัค ท่ี
ออกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจีน เป็นอีกหนึ่งท่ีเท่ียวปักก ิง่ยอดนิยมของโฮว่ไห่ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูสุกีส้มุนไพร 

ทีพ่กั FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเท่า  
 
วนัทีส่ี ่  รา้นหยก – ก าแพงเมอืงจนีด่าน JUYONGGUAN- SNOW WORLD (ไม่รวมเครือ่งเล่น 

          และอุปกรณ์) – รา้นบวัหมิะ – ถนนหวงัฝูจ ิง่ 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม รา้นหยก ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากอันล ้า

ค่าแก่คนท่ีท่านรัก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมอืงจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า “ก าแพง
หมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีน
อันยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทัง้นี้เพ่ือป้องกันการ
รุกรานจากชาวฮันหรอืซังหน ูตัง้แต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) โดยน าท่าน

เย่ียมชมตรงจุดของ ด่านจหีย่งกวน (“Juyongguan”) ซึง่ถือว่าเป็นด่านท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของ
ความงดงามดา้นทิวทัศน์ เป็นทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญ่ท่ีสลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มี
ป้อมปราการท่ีมีอายุราวๆประมาณรอ้ยปีท่ีเปิดใหท้างนักท่องเท่ียวไดแ้วะเท่ียวชม 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารแตจ้ิว๋ 

จากนั้นน าท่านสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณี SNOW WORLD ยงัไม่เปิดจะ
เปลีย่นไป 3D ARTแทน) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง สถานท่ีแห่งนี้เองท่ีจะท าใหท่้าน
เพลิดเพลินกับกจิกรรมต่างๆ บนลาน ซึง่มีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร 
ณ สกีรีสอร์ท สถานท่ีแห่งนี้พรั่งพรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้าแข็งอย่างครบครัน  ให ้

ท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับกจิกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย จนลืมเวลา (ราคาทวัรน์ ีไ้ม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครือ่งเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์หากลูกคา้ท่านใดสนใจสามารถ
แจง้ขอ้มูลกบัทางหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

จากนั้นท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรจนี ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ “บวัหมิะ”  สรรพคุณ
เป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น จากนั้นน า
ท่านสู่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ ซึง่เป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก ิง่ เป็นถนนเสน้ยาวๆ ส าหรับคน

เดินหา้มรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีหา้งสรรพสนิคา้ พลาซ่า และรา้นคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน 
รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่าง
ย่ิง ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได ้และยังมีรา้นก ิ๊ฟชอ้ป ราคาย่อมเยา
ใหเ้ลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกลเ้คียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึง่น่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ 

ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอ้ิสระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตามอัธยาศัย 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูเป็ดปักกิง่ 
ทีพ่กั FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นป่ีเซ่ียะ – กรุงเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ อีเ้หอหยวน พระราชวังนี้มีพ้ืนท่ี 1,813 ไร่ 
ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นไดม้ีค าสั่งใหน้ าดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้ง
วังบนภูเขา ใหช้ื่อว่า “ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหมื่นปี พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวน

ดอกไมก้ว่า 300 แห่ง ลานกวา้งหลายแห่งเชื่อมต่อถึงกันดว้ยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ท่ีมี
ชื่อเรียกว่า ฉางหลาง ซึง่ถือเป็นระเบียงท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในโลก โดยเป็นระเบียงท่ีมีหลังคา
คลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระต าหนักตะวันออกไปยังเรือหินอ่อนของพระนางซูสีไทเฮา

ทางตะวันตก เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการ
ต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซีถึงสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลา
ถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชงิทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอ้นจากพระราชวังหลวงท่ีปักก ิง่ ในฤดูรอ้นมาประทับท่ีพระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี้ ซึง่เป็นท่ี

ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ รา้นป่ีเซียะ สถานท่ีศักดิ์สทิธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีนี่ท่านจะ
ไดศ้ึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรับ
ท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบกจิการต่างๆ 

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ไดเ้วลาอันสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศจนี 
17.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ สุวรรณภูม ิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) เท ีย่วบนิที ่TG615  

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 
21.20 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

** หากลูกคา้ท่านจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถไฟ,รถทวัร)์ กรุณาสอบถาม
เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใดมไีฟลท์บนิ
ภายในต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 

20 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 

20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ต ั๋ว

เครื่องบนิ 

อตัราท่านละ 

05 - 09 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 18,999 21,999 21,999 5,000 9,900 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

19 - 23 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

21 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

04-08 มนีาคม 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

11-15 มนีาคม 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

25-29 มนีาคม 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

03-07 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 5,000 9,900 

09-13 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 5,000 9,900 

10-14 เมษายน 2563 21,999 24,999 24,999 5,000 9,900 

15-19 เมษายน 2563 18,999 21,999 21,999 5,000 9,900 

22-26 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 5,000 9,900 

 
** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 
บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดย
ส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ **  



 
 
 
 
 
 

** เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนุญาตเก็บค่าทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไม่รวมค่าวซีา่) 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั ** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละ

คณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง 

หรอื เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ
ของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้
พืน้เมอืงใหน้กัท่องเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก,รา้นไข่มุก,รา้นเป่ียเซ๊ียะ,
รา้นยางพารา  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  จงึเรยีนใหก้บั

นกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะใช้เวลารา้นละ
ประมาณ 60-90 นาท ีซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 
ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / รา้น** 
 
** บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ท ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ ท่านละ 1,000  
RMB หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคา้ตอ้งไปยืน่วซ่ีาเอง ** 

 
**  ท่านทีป่ระสงคจ์ะใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า   

วซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ
กฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหาก
ท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์** 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
1.ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี 

สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียว 
ใด เท่ียวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน  
ตามท่ีตามท่ีตาราง  อัตราค่าบริการระบุ 

2.ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  อนุญาตให ้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้
น า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน  

(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
3.ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
4.ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ 
แข่งขันกีฬา  หรือ กจิกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ 

ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดย 
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

6.ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
7.ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 
  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ  
บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้  
ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียก  
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

3.ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกนิกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ  
ขนาดมาตรฐาน 
4.ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ 

สายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใชบิ้น ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ท่ีสายการบินเป็นผูก้ าหนด 
5.ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 
6.ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึง่ไม่ไดร้ับการยกเวน้ย่ืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน  

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการย่ืนวีซ่าเอง) 
7.ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
8.ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท  ใชเ้พียงส าเนา 

หนังสือเดินทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน ัน้)  
ช าระพรอ้มเงนิมดัจ าคร ัง้แรก หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเท่ียวแบบเดี่ยว (4 วันท าการ) ท่านละ 1,800 บาท  
(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

 
หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครั้งอื่นๆได ้

รวมทัง้ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก ิง่ / ปักก ิง่+เซี่ยงไฮ ้
(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้งย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่า

กรุ๊ปได ้ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท าการ ท่านละ 1,800 
บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อ
หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

- กรณีท่ีสามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงค์ตอ้งการท าวีซ่าเดี่ยวสามารถติดต่อตัวแทนรับท า
วีซ่าใกลบ้า้นท่าน  

- ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.

ปากีสถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจิกสิถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ต ัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่าน ัน้) 
 
เง ือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ 
• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าท่านละ 

ท่านละ 10,000.- บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณา
ช าระเงินใน 2 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิ์ไป
ตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  

• กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณใีดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วง



 
 
 
 
 
 

รอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณว์ีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการ
เดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 14 วันท าการ ขอสงวน
สทิธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได  ้

• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 

น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุด
ท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการ ยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร
เท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

• กรณีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้

แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการทัง้หมด 
**ยกเวน้พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 ก่อนเดินทาง**  

ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15-29 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คีนเงินค่าบริการทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน้ ** 
• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม   
• ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู ้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 
โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวี

ซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ี
จะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

• ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้

ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 

• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบริษัท 
 



 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึ้นต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด 

คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  
• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทัง้นี้ ก่อน
คอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้
• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว

รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร

ภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นใดๆทัง้ส ิน้   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 
• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้

บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัท

ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวน
สทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกดิขึ้นกับผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
หลังจากช าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับ

เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 
• กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน

การรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือ

เดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 
• หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและ

เตรียมตัวการเดินทางใหท่้านอย่างนอ้ย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถ
เลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น 
หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ักกนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 
ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให ้
เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วาม
ระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกันแดดควรใส่ 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได  ้
• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีท่ี
จ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วน
ใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่



 
 
 
 
 
 

สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไมส่ามารถคืน
ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้าน เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะ
เกดิขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

• หากวันเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มี

หนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่ม
หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก 
และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

หนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียังไม่ออก (ตั๋ว
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) 

สายการบิน ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิ
พรอ้มกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ั่งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละ
แบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ส ิน้ 
• ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน

วันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน า
ส ิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง 
ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมส ิง่ของไว ้
ท่ีโรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป 
(เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน ัน้) 

 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน 
ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ตอ้งถ่ายชดัเจน  เห็นท ัง้ 2 หนา้เต็ม ตามตวัอย่างเท่าน ัน้ !! 

• รูปถ่าย ถ่ายจากมอืถอื หรอื กลอ้งถ่ายรูปหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว หา้มถ่ายเซลฟ่ี และส่งรูปเขา้มา 
ทางไลน ์ไดเ้ลย 
 

 

ตามตวัอย่างดา้นล่างนี ้
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ท่านใดทีเ่คยไป 24 ประเทศดงันี ้ไม่สามารถใชว้ซี่ากรุ๊ปเขา้จนีได ้
ตอ้งท าการยืน่วซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

**เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาเดีย่ว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทาง 
 ตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ท ัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธ 

 การขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น ย้ิมหา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และ

ใบหู ทัง้สองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดับ สรอ้ย ต่างหู แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และตอ้ง
ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
 5.1เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   
 5.1.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใช้สูตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

 5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
 5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
 5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 

 
 5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  
 5.2.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ตอ้งใช้สูตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

 5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
 5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
 5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนชื่อ 
 5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

 
6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ ใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้
6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ต ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
  
หมายเหตุ :  

• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า
เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารย่ืนวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ให ้
บริษัททัวร์ อย่างนอ้ย 7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบ
ล่วงหนา้ ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสอืเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให ้
ได)้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 



 
 
 
 
 
 

 สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก  
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลัง ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
(ต่างชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอรแ์ลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน  

สวสิเซอรแ์ลนดเ์อสโทเนยี  ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

 
**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า** 

 
  


