
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีนสนิ ปกักิง่ สก ี4 วนั 3 คนื 
 ซุปตาร.์.. SNOW  

ก าหนดการเดนิทาง ธนัวาคม  2562 – กุมภาพนัธ ์2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT ล าใหญ ่B777-200ER 415 ทีน่ ัง่ 

 ก าแพงเมอืงจนี.. หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก  

 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ.. หนึง่ในจตัรุสัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

 เทีย่วไฮไลท ์!! พระราชวงักูก้ง และ พระราชวงัฤดรูอ้น 

 สนกุสนานกบักจิกรรม.. BEIJING SNOW WORLD 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พเิศษ..เปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถไฟความเร็วสงูเทยีนสนิ-ปกักิง่ 1 เทีย่ว 

 เมนูพเิศษ !! เป็ดปกักิง่ สกุ ีม้องโกล BUFFET BBQ อาหารแตจ้ ิว๋  
 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ทกุคนื  

 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห่ 

 น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูป่กัก ิง่ 

10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตู 5 เคาทเ์ตอร ์6 สายการบนิ

นกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

13.15 น. ออกเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW880 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

18.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห่ นครเทยีนสนิ ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิน่
ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 
พกั 2-3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
 

ราคาเด็ก 
2-18 ปี 

พกัเดีย่ว 

06 – 09 ธนัวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 

13 - 16 ธนัวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 

20 - 23 ธนัวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 

23 - 26 ธนัวาคม 2562   13,888.- 17,888.- 4,500.- 

27 - 30 ธนัวาคม 2562   15,888.- 19,888.- 4,500.- 

30 ธนัวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563         

(วนัปีใหม)่ 
17,888.- 

 

21,888.- 4,500.- 

10 – 13 มกราคม 2563 12,888.- 16,888.- 4,500.- 

17 – 20 มกราคม 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 

07 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 14,888.- 18,888.- 4,500.- 

14 – 17 กุมภาพนั ์2563   13,888.- 17,888.- 4,500.- 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 13,888.- 17,888.- 4,500.- 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเทยีนสนิ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสงู สู่ กรงุปกักิง่ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30-45 นาท)ี ระยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 

กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (เพือ่สะดวกตอ่การขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก) 
 เดนิทางถงึ นครปกักิง่ 1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี และไดร้ับเลอืกใหจ้ัดการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดู

รอ้นปี 2551 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่กั  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว (ไมม่บีรกิารอาหารค า่) 
 
 
 

วนัทีส่อง      จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-พระราชวงัฤดูรอ้นอีเ้หอหยวน-รา้นไข่มุก 

รา้นหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกักิง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมนิ (Tian an 

Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยู่ใจกลาง

กรุงปักกิง่ เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 2.5 

ตารางกโิลเมตร สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 2 ลา้นคน จัตรุัส

แห่งนี้ถูกสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เดมิมีชือ่ว่าเดมิว่า 

“เฉงิเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัย

จักรพรรดซิุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชงิมีการบูรณะซ่อมแซม

ใหม่และไดเ้ปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถงึ

ปัจจุบัน 

น า ท่ า น เ ดินทางสู่  พระราชว ังต้องห้ามกู ้ก ง 

( Imperial Palace or Forbidden City)  ตั ้ง อ ยู่

ด า้ นหลั ง จั ตุ รั ส เทียนอั น เหมิน  แผนผั ง เ ป็ น รู ป

สีเ่หลีย่มผนืผา้ มปีระตวูัง 4 ประต ู4 ทศิ มพีืน้ทีท่ัง้หมด 

724,250 ตารางเมตร มตี าหนักนอ้ยใหญ่ถงึ 9,999 หอ้ง 

สรา้งในสมัยพระเจา้หย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมงิ เมื่อปี 

ค.ศ. 1406 เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่งราชวงศห์มงิ

และชงิ รวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์มกีารบูรณะซอ่มแซมไป

หลายครัง้ แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดมิ มีความสมบูรณ์

แบบที่สุด ใหญ่ที่สุดและรักษาไวไ้ดด้ีที่สุด รวมทัง้มี

ประวัตทิีย่าวนานทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร ้อนอี้เหอหยวน 

(Summer Palace) ตัง้อยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัว

เมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร 

กษัตรยิร์าชวงศช์งิ ทรงใชเ้ป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนี

ความรอ้นจากพระราชวังหลวงที่ปักก ิ่งในฤดูรอ้น มา

ประทับที่พระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่า

อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน มี

ทะเลสาบคุนหมงิซึง่ในฤดูหนาว จะมีลักษณะเป็นน ้าแข็ง 

สามารถลงไปเดนิเล่นกันไดเ้ลยทีเดียว หากไดม้าเยือน

พระราชวังฤดูร อ้นในฤดูหนาว ก็จะท าใหไ้ดส้ัมผัส

บรรยากาศโรแมนตคิในอีกรูปแบบหนึง่ ทีม่ีความสวยงามไม่แพก้ารมาเทีย่วในสถานทีแ่ห่งนี้ในฤดู

อืน่ๆ 

น าทา่นชม รา้นไขม่กุ (Pearl shop) ประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน ้าจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ใหท้า่นได ้
มโีอกาสเลอืกซือ้ตามอัธยาศยั 

น าท่านชม ร้านหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  (3)   



 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชม กายกรรมปกักิง่ (Beijing Acrobatics Show) ซ ึง่มกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะ

การแสดงจะแตกต่างกันไป อาทเิช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลท ์คือการขับ

มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากดั 

พกั  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่าม       รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-รา้นบวัหมิะ- Beijing Snow World-ผา่นชม

สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าคา่กวา่ทองและเพชร 

เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรย์

ของโลก สรา้งเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแลว้ ตัง้แต่ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต ้จักรพรรดอิงค์แรกใน

ประวัตศิาสตรจ์ีน จุดประสงคก์็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสรา้ง

เพิม่เตมิโดยฮ่องเตอ้งคต์อ่มาอกีหลายพระองค ์จนส าเร็จในทีส่ดุ ก าแพงเมอืงจนีถอืเป็นงานกอ่สรา้ง

ทีม่หัศจรรยท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกเทา่ทีเ่คยมมีา ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ. 2530 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุีม้องโกล  (5)   

บา่ย น าท่านชม รา้นบวัหมิะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ

แมลงกดัตอ่ยถอืไดว้่าเป็นยาสามัญประจ าบา้นเลยทเีดยีว 
น าท่านเดนิทางสู ่Beijing Snow World ใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ อาทเิชน่ แผ่น
เลือ่นสกหีมิะ, มา้ลากเลือ่นหมิะ, บอลลูน, สโนวโ์มบลิ, เครือ่งเล่นสไลดจ์ากภูเขาน ้าแข็งและ
อืน่ๆ อกีมากมาย (หมายเหตุ : ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กจิกรรม, คา่เช่าอุปกรณ์, คา่เครือ่งเลน่ 

และคา่ครฝึูกอปุกรณ์) 
 (กรณีหมิะยงัไมต่กหรอืลานสกปิีด เนือ่งจากสาพอากาศ จะเปลีย่นไปเทีย่ว พพิธิภณัฑ์
ภาพ 3 มติ ิแทน) 

         น าทา่น ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก (Bird s Nest Stadium) สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้น 
         การแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 2008 ตัง้อยูใ่จกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ BUFFET BBQ  (6) 

พกั  โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่     รา้นป่ีเซยีะ-ตลาดหงเฉยีว-ปกักิง่-ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห-่กรงุเทพมหานคร  

(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่นชม รา้นป่ีเซยีะ (Pi Xiu) สิง่ศกัด ิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภ เงนิทองของชาวจนี เหมาะส าหรับ

ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ  

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว (Hongqiao Market) ตัง้อยู่ใจกลางของกรุงปักกิง่ อยู่ทางทศิ

ตะวันออก ของหอฟ้าเทยีนถาน ชือ่จรงิ ๆ ของทีน่ี่คอื ตลาดมุกหงเฉยีว ปัจจุบันมีทัง้หมด 8 ชัน้ 

เป็นชัน้เหนือพื้นดนิ 5 ชัน้และชัน้ใตด้นิ 3 ชัน้ มีพื้นที่รวม 32,000 ตารางเมตร มีของก็อป พวก

กระเป๋า รองเทา้ สนิคา้ไอท ีเป็นตน้ อกีทัง้มสีนิคา้หลากหลายกว่าตลาดรัสเซยี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ อาหารแตจ้ ิว๋  (8) 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530


 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเทยีนสนิ ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักผ่อนชมววิธรรมชาตอิันสวยงาม 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

20.10 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW879 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

00.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ไขม่กุ, รา้นยางพารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 7,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซี่าเพ ิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนือ่งจากศูนย์



 
 
 
 
 
 
 
 

ใหบ้รกิารยืน่ขอวซีา่ประเทศจนีประจ ากรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึน้คา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจ ากรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัศกุร ์ที ่15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น

ละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 
 
 
 
 
 
 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊   

 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 รปูถา่ยสหีนา้ตรง 2 นิว้ จ านวน 2 รปู น าสง่มาทีบ่รษัิท 

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นท ัง้ 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ !!  

กรณีลูกคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ............. 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


