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CNTG79: ปกักิง่ SNOW WORLD ก ำแพงเมอืงจนี อำบน ำ้แร ่5วนั3คนื 

❄ ตอ้นรบัฤดหูนำว Winter Beijing Snow World 1 ปีมเีพยีงคร ัง้!!! 

❄ มหำนครปกักิง่ ชมก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

❄ ชมกำยกรรมปกักิง่ “สดุยอดโชวช์ือ่ดงัระดบัโลก”  

❄ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงักูก้ง หอฟ้ำเทยีนถำน พระรำชวงัฤดรูอ้น   

❄ นมสัองคเ์จำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่ เจำ้แมก่วนอมิปำงยนื ประดษิฐำนกลำงแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุ  

❄ อสิระชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ ,ตลำดรสัเซยี,ถนนโบรำณเฉยีนหมนิ 

❄ เช็คอนิสดุอนิเทรน รำ้นสตำรบ์คั ใหญส่ดุอนัดบั 2 ของจนี 

❄ พเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

❄ บนิตรงสู ่ปกักิง่ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS 

❄ พกัโรงแรมระดบั 4ดำว >ปกักิง่ 2คนื>โรงแรมน ำ้แร ่1คนื  **รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่** 
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วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

อำย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อำย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

20-24 ธ.ค.62 17,888  

20,888 

Infant 

6,000฿ 

ไมร่วมคำ่วซีำ่ 

4,500 25 

27-31 ธ.ค.62 19,888  

22,888 

4,500 25 

10-14 ม.ค.63 17,888  

20,888 

4,500 25 

31 ม.ค.-4 ก.พ.63 17,888  

20,888 

4,500 25 

7-11 ก.พ.63 17,888  

20,888 

4,500 25 

14-18 ก.พ.63 17,888  

20,888 

4,500 25 

21-25 ก.พ.63 17,888  

20,888 

 

4,500 

25 

28 ก.พ.-3 ม.ีค.63 17,888  

20,888 

 

4,500 

25 

6-10 ม.ีค.63 17,888  

20,888 

 

4,500 

25 

13-17 ม.ีค.63 17,888  

20,888 

 

4,500 

25 

 

 

วนัทีแ่รก: ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู-ิกรงุปกักิง่  

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคำเตอร์

เช็คอนิสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภยัของสายการบนิ   

23.50 น. เดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ สำธำรณรฐัประชำชนจนี โดยสำยกำรบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิที่

TG674 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีส่อง: ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทยีนถำน - กำยกรรมปกักิง่   

  อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                          

05.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุปกักิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัส

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่สถานที่

จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพ

เพือ่เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอ

ระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัน้น าท่านผ่านประตูเขา้สู่นครโบราณ หรอื พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง 
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สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถาน

และสิง่ก่อสรา้งทีท่รงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคาร

เครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้ง

บรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮา จากนัน้ ผำ่นชมดำ้น

นอกของโรงละครแหง่ชำตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

บำ่ย     น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน หรือ หอบูชำฟ้ำเทยีน

ถำน สถานทีจ่ักรพรรดิใ์นราชวงคห์มงิ (ค.ศ.1368-1644) และ

ราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นที่บูชาสักการะฟ้าดิน 

เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และ

พสกนกิรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด 

เหมอืนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร ่

ตน้สนทีป่ลูกในพืน้ทีน่ี้ส่วนใหญ่มอีายมุากกว่า 100ปี บางตน้มี

อายมุากกวา่ 500 ปี  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

หลังอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

   : เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่ำม: พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก-องคเ์จำ้แมก่วนอมิกูถ๋ำ่-ถนนหวงัฟู่

จ ิง่          อำหำรเชำ้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                         

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวงัฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 

อทุยานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 

ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่

ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีง

กตัญญูและเรือหนิอ่อน แวะชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จดื ที่

เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลติเพื่อ
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สง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้มต่ ่ากวา่ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญ่

ที ่ สดุในเวลานี ้ให ้ทา่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบ ารุงผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพผวิ  

เพือ่บ ารงุผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ แวะผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ย

การนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผน

โบรำณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีา

นานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   

ผา่นชม สนำมกฬีำโอลมิปิก สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เล่น

ว่า รงันก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งที่คลา้ยรัง เริม่ก่อสรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 

2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบัน

ออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design 

Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง อสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลำด

รสัเซยี ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร 

ตัง้อยู่ภายใน บรเิวณที่ตัง้ของสถานทูตนานาชาติ มรีา้นคา้กว่า 

300 รา้นตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไม่ว่าจะเป็น ผา้ไหม, 

เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขาย

ปลกีและส่ง น าท่านแวะพพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ป่ีเซีย๊ะ ถอืเป็น

สตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตัวทีเ่กา้ของมงักร ผซีวิถอืเป็นสตัว์

ดรุา้ยชนดิหนึง่ แบง่เป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี สว่น

เพศผูเ้รียกว่า “ซวิ” โดยผีซวิตัวผูจ้ะหาทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็เฝ้า

ทรัพย ์ดังนัน้ คนจีนจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ที่คนจีนเชือ่ว่า ป่ี

เซี๊ยะ สามารถน าเงนิทองและโชคลาภใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของและ

ชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธรุกจิ 

สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่น าไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกบับา้น 

หา้งรา้น และกจิการของท่าน  น าท่านนมัสการ องคเ์จำ้แม่

กวนอมิกู๋ถำ่ เจา้แม่กวนอมิปางยนื ประดษิฐานกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุ อยูภ่ายในสวนกูถ๋า่กงหยวนหรอืสวนวัดเกา่ อดตีพืน้ทีภ่ายในสวนแหง่นีเ้คยเป็นวัดเกา่สมยัราชวงศห์

มงิ จากหลักฐานทีบ่ันทกึไวร้าวๆ เมือ่ 470 กว่าปีก่อน ส่วนองคพ์ระแม่กวนอมิประดษิฐานเมือ่ เดอืน

ตลุาคม พ.ศ. 2552  คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง รวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนื้อที ่836 ไร่ ภายในอทุยานม ี

เจดยีแ์ปดเหลีย่มเกา้ชัน้ ฐานสรา้งในปีหมงิเจยีจิง้ 1538 กอ่ตัง้ขึน้ในราชวงศห์มงิ (เพือ่บชูาพระวญิญาณ

ของผูเ้สยีชวีติ) ดา้นหนา้ของเจดียเ์รียกว่าวัดส่งเสรมิดวงชะตาชวีติ ปลายราชวงศ์หมงิและไดรั้บการ

สรา้งใหม่จวบจนปัจจุบันจากนัน้เดนิทางสู่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ แหล่งช็อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงปักกิง่ มี
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รา้นคา้นอ้ยใหญ่เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาท่าน

จับจา่ยกนั  อยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดังราคาตายตัวตอ่รองไมไ่ด ้และยงั

มรีา้นกิ๊ฟชอ้ปราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษสกุีส้มนุไพร 

: เขำ้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 

วนัทีส่ ี:่   ก ำแพงเมอืงจนี - ลำนสก ีหรอื พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิ- โรงแรมแชน่ ำ้พุรอ้น 

    อำหำรเชำ้ ,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                              

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปชมความยิง่ใหญข่อง ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่น

จยีงกวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของก าแพงเมอืงจนี ท่าน

จะไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลำง มี

ระยะทางยาวกว่า 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มขีนาด

ใหญ่ทีสุ่ดและใชเ้วลาสรา้งนานทีสุ่ดในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอื

ของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงาน

จากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คน

เหล่านี้ตอ้งท างานในถิน่ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย 

คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสใน

ฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถูกขโมยกนิ

หรอืถูกยักยอกน าไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูก

ฝังอยู่ใตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“หลมุฝงัศพทีย่ำวทีส่ดุในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลก

กว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใชอ้ฐิในการก่อสรา้ง ก าแพงเมืองจีนถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้

บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ ก าแพง

เมอืงจนีถูกสรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานทีก่ าแพงถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา 

ทางตะวันตกของจนี ก าแพงถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารดุไดง้า่ยกวา่ ก าแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทุก

วันนี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ  

 แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่าเป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืงสง่เสรมิให ้

เกดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยกหรอืเผ่าเยา้ 

ซ ึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค 
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เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษอำหำรแตจ้ ิว๋ 

 เดนิทางสู ่Snow World ลานสกแีละลานกจิกรรม ชว่งหนา้หนาวซึง่จะมลีานสกแีละกจิกรรมฤดูหนาว

ตา่งๆใหท้า่นไดส้นุกสานเลอืกเลน่ตามอธัยาศัย **คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่อปุกรณ์เครือ่งเลน่**  

 (กรณีลำนสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะละลำยหรอืยงัไมพรอ้มใหบ้รกิำรจะเปลยีนไป ชม พพิธิภณัฑ์

ภำพ3มติ ิแทน พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงำนศลิปะแบบ3มติทิีท่ำ่นสำมำรถถำ่ยรูปเสมอืนอยูใ่นภำพ

จ ำลองเหตกุำรณ์น ัน้ๆไดอ้ยำ่ง เสมอืนจรงิ) 

  แวะซือ้ยาครอบจักวาล เป่ำฟู่ หลงิ หรอื บวัหมิะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมี

สรรพคณุมากมายชว่ยรักษาแผล จากการโดนความรอ้นเชน่ น ้ารอ้นลวก หรอื น ้ามัน ชว่ยลดการอักเสบ

และเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกไดด้ีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็น

 เวลานานและชว่แกปั้ญหา สวิ ฝ้า จดุดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

เขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรมแชน่ ำ้พุรอ้น Flower Bay Hot spring Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

*รวมบรกิำรแชน่ ำ้พุรอ้นสว่นตวัในหอ้งพกั หำกไปแชข่ำ้งนอกช ำระเพิม่ทำ่นละ 200 หยวน* 

วนัทีห่ำ้:        ถนนคนเดนิเฉยีนเหมนิ - สตำรบ์คั - ทำ่อำกำศยำนปกักิง่-ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

                   อำหำรเชำ้,เทีย่ง  

เชำ้   อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ถนนคนเดนิเฉยีนเหมนิ ถนนชอ้ปป้ิงสายวัฒนธรรมอายกุวา่ 600ปีตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิและชงิใชเ้ป็น

เสน้ทางเสด็จขององคจั์กรพรรดเิพือ่ไปท าพธิบีวงสรวงสวรรคแ์ละ

สักการะหอฟ้าเทียนถานกระทั่งปีค.ศ.2008 รัฐบาลจีนไดเ้ห็น

ความส าคัญของถนนเสน้นี้ และตอ้งการสนับสนุนใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวจงึไดท้ าการพลกิฟ้ืนบูรณะซ่อมแซมอาคารบา้นเรือน

ตามแบบเคา้โครงเดมิและเปิดเป็นยา่นการคา้แหล่งใหมเ่มือ่ปีค.ศ.

2009ที่ผ่านมาปัจจุบันถนนเฉียนเหมนิเป็นถนนคนเดนิเหมาะกับ

การเดนิเลน่ชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอยา่งมากเพราะรา้นคา้

เปิดทัง้กลางวันและกลางคนืนอกจากนี้ในซอยตา้จา้หลานอันโด่ง

ดังยงัเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารภัตตาคารระดับประเทศทีค่ัดมาแลว้ 

เช่น เป็ดปักกิง่ รา้นเนื้อแกะย่าง รา้นเนื้อ รา้นชา พรอ้มสัมผัส

ความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้และ

ไดล้ิม้รสอาหารทีม่ีใหเ้ลือกทัง้แบบจนีและฟาสตฟ์ู้ ดถอืเป็นถนน

คนเดนิทีม่คีรบทกุรปูแบบเลยทเีดยีว น าท่านถ่ายรูปเช็คอนิสดุชคิ

กับตกึสตำรบ์คัสำขำใหญท่ีสุ่ดในปักกิง่สตารบ์ัคสท์ีไ่มเ่หมอืน
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ใคร!การออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ Starbucks แตกต่างจากสาขาอืน่ๆ ทีส่ามารถมองเห็นไดเ้ฉพาะ

ในกรงุปักกิง่  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

แวะชม รำ้นยำงพำรำ เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตปิกักิง่ 

17.05 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG615 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

21.15  น. เดนิทางกลับถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

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

**กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลำกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีน

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้

ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำย

กำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำงมำที่

สนำมบนิดอนเมอืง กรุณำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำรบนิ 
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(ควำมล่ำช้ำของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเที่ยวบนิ มีกำรยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมีกำร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยู่นอกเหนอืควำมควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

*** ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  15 ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ *** 

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำรนบัอำย*ุ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิง่ (PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คำ่วซีำ่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊   ทำ่นละ 1,500 บำท 

กรณีใหท้ำงบรษิทัฯยืน่วซีำ่เดีย่วให ้        ทำ่นละ 2,200 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท ำกำร** 

วซีำ่จนีแบบเดีย่วดว่นทำงบรษิทัฯยืน่ให ้       ทำ่นละ 3,500 บำท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท ำกำร** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

    (6.2) คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์       300 บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  

7.คำ่ทวัรช์ำวตำ่งชำตเิก็บเพิม่  300 หยวน (1,500 บำท) จำกรำคำคำ่ทวัรป์กต ิ
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เงือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 11,000 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนำ้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้

ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

 

 

หมำยเหต ุ: 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่ำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
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ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่าน

สามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ โดยทำ่นถ่ำยรูป หรอื สแกนสหีนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีูปท่ำน) แบบเต็มหนำ้

รำยละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมำยเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 
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2. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคำ้ถอืไปที่

สนำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่เทำ่น ัน้!! 

ส าคัญมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่านลมืหรอืน า

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ:  วซีำ่จนีแบบธรรมดำ  4 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 2,200 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้ 

  วซีำ่จนีแบบดว่น 2 วนัท ำกำร  ทำ่นละ 3,500 บำท *ทำงบรษิทัยืน่ให*้ 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสำร** 

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่ประเทศจนี (China) 

กรณุำจดัสง่เอกสำรฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลำยนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทำง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่อีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 

2.รปูถำ่ย รปูสหีนำ้ตรง ฉำกหลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ขนำด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ ำนวนทำ่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
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3.เอกสำรสว่นตวั 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

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

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 -  ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 -  ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส ำหรบัยืน่วซีำ่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วีซา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ(ลกูคำ้ตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

 กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่โปรแกรมเดนิทาง: ....................................วันทีเ่ดนิทาง...........................จองกบับรษัิทฯ............................ 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   

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

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์.......................  

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์....................... 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส .......................................... 

5. สถานภาพ        โสด         สมรส(จดทะเบยีน)        หยา่รา้ง     หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ................ 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี...................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี...................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา    ........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี...................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา ........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี...................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ................................................. ต าแหน่ง................... 

ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย 

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

ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ....................................... 

อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่................................. ถงึวันที ่.................................... 

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ................................................................. 

 

หมายเหตุ: การอนุมัตวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
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EXAMPLE 

** เอกสำรเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มคัรผูส้มคัรวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ 

ดังนี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมคัรวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application 

Chinese visa) 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 
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โปรดทรำบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


