
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน   
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มรีาคาเด็ก) 

พกัเดี่ยว 

06 – 09 มนีาคม 2563   13,888.- 4,500.- 

13 – 16 มนีาคม 2563   13,888.- 4,500.- 

20- 23 มนีาคม 2563   13,888.- 4,500.- 



วนัแรก      กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทยีนจินปินไห่ 
 น่ังรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิง่ 

10.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 5 เคาท์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต 
(XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่  XW880 (ใช้
ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน 
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่ สถานีรถไฟเทยีนสิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ กรุงปักกิง่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30-45 นาที) ระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดว้ยความเร็วสูงสุด 295 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (เพื่อ
สะดวกต่อการข้ึนรถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีลอ้ลาก) เดินทางถึง นครปักกิ่ง 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่า
ของจีน และไดรั้บเลือกใหจ้ดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว (ไม่มีบริการอาหารค ่า) 
 

วนัทีส่อง      จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงัต้องห้ามกู้กง-แถมฟรี !! น่ังสามล้อหูถง-พระราชวงั 
 ฤดูร้อนอีเ้หอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิง่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยูใ่จกลางกรุง
ปักก่ิง เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเน้ือท่ี 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน จตุัรัส
แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง เดิมมีช่ือวา่เดิมวา่ “เฉิงเทยีนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็น
สมยัจกัรพรรดิซุ่นจ้ือแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” 
มาถึงปัจจุบนัน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัต้องห้ามกู้กง (Imperial Palace or Forbidden City) ตั้งอยู่
ดา้นหลงัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีประตูวงั 4 ประตู 4 ทิศ มีพื้นท่ีทั้งหมด 
724,250 ตารางเมตร มีต าหนกันอ้ยใหญ่ถึง 9,999 หอ้ง สร้างในสมยัพระเจา้หยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง 
เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศห์มิงและชิง รวมทั้งส้ิน 24 พระองค ์มีการบูรณะ
ซ่อมแซมไปหลายคร้ัง แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุดและรักษาไวไ้ดดี้
ท่ีสุด รวมทั้งมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2)  
บ่าย น าท่าน น่ังสามล้อหูถง ชมเขตบา้นเก่าปักก่ิง หูถงเป็นช่ือเรียกตรอกซอกซอย ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์

หยวน (ศตวรรษท่ี 13) ส่ิงปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบา้นจีนแบบโบราณท่ีเรียกวา่ “ซ่ือเหอเยวีย่น” 
เป็นบา้นชั้นเดียว มีลานอยูต่รงกลาง และมีหอ้งอยูโ่ดยรอบทั้ง 4 ทิศ ใหท้่านนัง่รถสามลอ้ชมเขตเมืองเก่า
คนัละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลดัเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผสับรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบา้นเก่าท่ี
อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลังน าท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดู ร้อนอี้ เหอหยวน (Summer 
Palace) ตั้งอยู่ในเขตไห่เต้ียน ห่างจากตวัเมืองปักก่ิงไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษตัริย์
ราชวงศชิ์ง ทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิงในฤดูร้อน มา



ประทบัท่ีพระราชวงัฤดูร้อนแห่งน้ี เป็นท่ียอมรับกนัวา่อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของ
จีน มีทะเลสาบคุนหมิงซ่ึงในฤดูหนาว จะมีลกัษณะเป็นน ้ าแข็ง สามารถลงไปเดินเล่นกนัไดเ้ลยทีเดียว 
หากไดม้าเยือนพระราชวงัฤดูร้อนในฤดูหนาว ก็จะท าให้ไดส้ัมผสับรรยากาศโรแมนติคในอีกรูปแบบ
หน่ึง ท่ีมีความสวยงามไม่แพก้ารมาเท่ียวในสถานท่ีแห่งน้ีในฤดูอ่ืนๆ น าท่านชม ร้านไข่มุก (Pearl 
shop) ประเทศท่ีผลิตไข่มุกน ้ าจืดรายใหญ่ท่ีสุดในเวลาน้ี ให้ท่านไดมี้โอกาสเลือกซ้ือตามอธัยาศยั น า
ท่านชม ร้านหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอน
เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ  

ค ่า  บริการอาหาค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่  (3)   
น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง (Beijing Acrobatics Show) ซ่ึงมีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดง
จะแตกต่างกนัไป อาทิเช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลท์ คือการขบัมอเตอร์ไซค์
หลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดั 

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม       ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- พิพธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชม 
 สนามกฬีาโอลมิปิกรังนก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 น าท่านชม ร้านหยก (Jade Shop) ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากวา่ทองและเพชร เป็นสิริ

มงคลแก่ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นเคร่ืองประดบัน าโชคตามอธัยาศยั น าท่านเดินทาง
สู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก สร้างเม่ือกว่า 
2,500 ปีมาแลว้ ตั้งแต่ก่อนสมยัของจ๋ินซีฮ่องเต ้จกัรพรรดิองค์แรกในประวติัศาสตร์จีน จุดประสงค์ก็
เพื่อป้องกนัการรุกรานจากชนเผา่ทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเตอ้งคต่์อมาอีกหลาย
พระองค ์จนส าเร็จในท่ีสุด ก าแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างท่ีมหศัจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลกเท่าท่ี
เคยมีมา ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2530 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล  (5)   
บ่าย น าท่านชม ร้านบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดั

ต่อยถือได้ว่าเป็นยาสามญัประจ าบา้นเลยทีเดียว น าท่านเดินทางสู่ TELIHUA ART 3D GALLERY 
เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลอง
เหตุการณ์นั้นๆได ้น าท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนามกีฬาหลกัท่ี
ใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2008 ตั้งอยูใ่จกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม  

ค ่า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ BUFFET BBQ  (6) 
ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่      ร้านป่ีเซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิง่-ท่าอากาศยานนานาชาติเทยีนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านชม ร้านป่ีเซียะ (Pi Xiu) ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภ เงินทองของชาวจีน เหมาะส าหรับท่านท่ี
ท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ  

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


 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว (Hongqiao Market) ตั้งอยูใ่จกลางของกรุงปักก่ิง อยูท่างทิศตะวนัออก 
ของหอฟ้าเทียนถาน ช่ือจริง ๆ ของท่ีน่ีคือ ตลาดมุกหงเฉียว ปัจจุบนัมีทั้งหมด 8 ชั้น เป็นชั้นเหนือพื้นดิน 
5 ชั้นและชั้นใตดิ้น 3 ชั้น มีพื้นท่ีรวม 32,000 ตารางเมตร มีของก็อป พวกกระเป๋า รองเทา้ สินคา้ไอที 
เป็นตน้ อีกทั้งมีสินคา้หลากหลายกวา่ตลาดรัสเซีย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารแต้จ๋ิว  (8) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเทยีนสิน ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผอ่นชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
20.10 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ 

XW879 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

00.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน   
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านไข่มุก, ร้าน
ยางพารา, ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านป่ีเซียะ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือ
หากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 
400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

**ราคาส าหรับลูกค้าทีไ่ม่ต้องการตั๋วเคร่ืองบิน 7,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั)  ท่านละ 5,000.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน และวซ่ีา 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช้ิน น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  



 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (ส าหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลบัพร้อม

คณะเท่าน้ัน)   

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** (หมายเหตุ เน่ืองจากศูนย์ให้บริการย่ืนขอวีซ่า
ประเทศจีนประจ ากรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึน้ค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วนัศุกร์ ที ่15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป) 

× ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท 
ต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทปิเท่าผู้ใหญ่) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

× ค่าวซ่ีาจีนส าหรับชาวต่างชาติ 
× ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางขึน้ต ่า 10 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  
 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ
ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 



(Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกด

ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 
2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไป
กบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ        

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป   

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
 รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิว้ จ  านวน 2 รูป น าส่งมาท่ีบริษทั 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วน่ันใช้แค่เพยีงส าเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทั้ง 2 ด้าน  
ตามตัวอย่างเท่าน้ัน !!  

กรณลีูกค้าไม่สะดวกถ่ายรูปส่งมา สามารถส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมาให้กบับริษัทได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


