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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  – สนามบนิเทยีนจนิปินไห ่– เมอืงเทยีนจนิ – ชมววิแมน่ า้ไห

เหอ – ชงิชา้สวรรค ์Tianjin Eye   

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์6 สายการ

บนินกสกูต๊  ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิ

รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

13.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเทยีนจนิ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW880 (ใชร้ะยะเวลาบนิ

โดยประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนจนิ ประเทศจนี เมอืงเทยีนจนิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง น า

ทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงเทยีนจนิ” เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับที ่3 ของประเทศจนี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียง

ใตข้องเมอืงปักกิง่  ท่าน ชมววิแมน่ า้ไหเหอ (Haihe River) และ เก็บภาพความประทบัใจ ชงิชา้

สวรรค ์Tianjin Eye (Tianjin Eye) ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงเทยีน

จนิ ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ไหเหอ เหนอืสะพานใจกลางเมอืง จุดศนูยก์ลางในการพกัผอ่นหยอ่นใจของ

ชาวนครเทยีนสนิ “เทยีนจนิ อาย” เปิดตัวครัง้แรกในปี 2008 เป็นหนึง่ในสามของชงิชา้สวรรคย์ักษ์

แห่งประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยูเ่หนือสะพาน Yougle Bridge ชงิชา้สวรรคใ์ชว้ัสดุเป็น

เหล็กสขีาวทีดู่โดดเด่นในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรูหราแบบมนิมิอล โดยในตอนกลางคนืจะมกีาร

ประดับประดาไฟรอบชงิชา้ทีจ่ะสะทอ้นเป็นสสีนัสวา่งกบัผนืน ้าอยา่งสวยงาม 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Tianjin ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเทยีนจนิ – เมอืงปกักิง่ – ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียง่กวน) – รา้นป่ีเซีย๊ะ – สนามกฬีา

แหง่ชาต ิ– รา้นบวัหมิะ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมอืงปักกิง่ (Beijing) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เดมิชือ่ “เมอืงเป่ยจงิ” เป็นเมอืงหลวงของประเทศจนี เต็มไปดว้ยมนต์

เสนห่ข์องศลิปะ วฒันธรรม หรอืแมแ้ตส่ถาปัตยกรรมตา่งๆทีม่คีวามสวยงามอลงักาล เมอืงนี้ถอื

วา่เป็นศนูยร์วมทางการเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศ

จนี อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงทีม่แีหลง่ท่องเทีย่วนา่สนใจมากมายและยงัโดง่ดงัไปท ัว่โลก บา้ง

ถงึกบัไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพง

เมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทีช่าวจนีเรยีกว่า “ก าแพงหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพงสว่น

ใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัการรุกรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู น า

ท่านเยีย่มชมตรงจุดของ “ดา่นจหียง่กวน (Juyongguan” ซึง่ถอืวา่เป็นดา่นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของ

ความงดงามดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญท่ีส่ลบักนัไปมา และอกีหนึง่ไฮไลทม์ี

ป้อมปราการทีม่อีายรุาวๆประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้างนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 
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น าท่านแวะ รา้นป่ีเซยีะ (Pixiu Shop) สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ี่ท่านจะ

ไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ า

การคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซ ิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจ้ัก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าทา่นถ่ายรูปหนา้ สนามกฬีาแหง่ชาตกิรุงปักกิง่ (Bird’s Nest National Stadium) หรอืทีรู่จ้ัก

ในนาม “สนามกฬีารงันก” เป็นสนามกฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 

สว่นทีเ่รยีก วา่ "สนามรงันก"น ัน้ เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดย

ใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดูคลา้ยรังนกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ทีน่ั่ง โดยเริม่

ก่อสรา้งขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิน้พรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็น

ผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Herzog & DeMeuron สถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด์ ทีอ่อกแบบ

รว่มกบั China Architecture Design Institute และบรษัิท Arup โดยม ีอา้ย เหว่ย เหว่ย ศลิปินร่วมสมัย

ชาวจนีเป็นคนใหค้ าปรกึษาในการออกแบบ น าท่านแวะชม รา้นบวัหมิะ (Baoshutang Shop) ชม

ครมีเป่าซูถ่ัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และ

แมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตส์กุ ีห้มอ้ไฟ (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – สวนจงิซาน – น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหถูง – 

รา้นไขม่กุ – ตลาดรสัเซยี – รา้นผลติภณัฑย์างพารา – ถนนหวงัฝจู ิง่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตัง้อยูใ่จ

กลางเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญอ่นัดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.

ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมยั

ราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่ว่าเดมิว่า “เฉงิเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัย

จักรพรรดซิุน่จือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึ

ปัจจุบัน จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของ

สถานทีส่ าคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมเีหตุการณ์ส าคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินี

เกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย น าท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรอืสามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณ

รอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 
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จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชือ่เรียก 

“พระราชวงักูก้ง” (Gugong) ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจัตุรัสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมา

ตัง้แตส่มยักลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มี

หอ้งทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับต่างๆอกีมากมา รวมทัง้ยังมสีวน 

ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีูและก าแพงที่สงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง

ประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไม่

ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สงูยงัตอ้งขออนญุาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ 

"พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีก้ ัน้พระองคจ์ากโลก

ภายนอก โดยมสีนมก านลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศยัอยูใ่นนครตอ้งหา้ม

ตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรดใินวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนม

ก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่ลอืกนัวา่ พระนางซสูไีทเฮาเวลาเสวยก็จะ

มพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนจงิซาน (Jingshan Park) เป็นสวนขนาดใหญต่ัง้อยูท่างดา้นทศิเหนือตรงขา้ม

ของพระราชวังตอ้งหา้ม ซึง่ความพเิศษของสถานทีแ่หง่นีอ้ยูท่ี ่เขาสงูจ านวน 5 ยอด ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้

เองตามธรรมชาต ิถกูสรา้งขึน้ในสมัยของจักรพรรดหิยง่เล่อ แห่งราชวงศห์มงิ ส าหรบัการสรา้งเขาจิง่

ซานนีเ้หตุเพราะเพือ่เป็นหลกัฮวงจุย้ ซึง่ภูเขาต ัง้อยู่ทางดา้นทศิเหนอืของราชวงัตอ้งหา้ม 

สว่นตวัพระราชวงัจะต ัง้อยูท่างดา้นทศิใต ้เพราะฉะน ัน้เขาลูกนีจ้งึถูกเรยีกชือ่วา่ “เขาฮวงจุย้” 

หรอืเขาเฟิงสุย่ในภาษาจนีกลาง ทัง้นีเ้ขาจงิซานยงัชว่ยป้องกนักระแสลมเหนือทีม่าพรอ้มกับความหนาว

เย็นสูพ่ระราชวังอกีดว้ย 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

จากนัน้น าทา่น น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหถูง (Hutong)  “หถูง” เป็นตรอกซอกซอยโบราณทีม่ ี

เอกลกัษณ์เฉพาะของปกักิง่ สว่นใหญส่รา้งในสมยัราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยูร่าย

รอบบรเิวณพระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจัดทีพั่กอาศัยในหถูง้จะก าหนดตามฐานะทางสงัคม ยิง่

อยูใ่กลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเทา่ไหร่ ก็แสดงถงึฐานะทางสงัคมทีส่งูขึน้ตามล าดับ หถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิ

ตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศัยของขุนนางและชนชัน้สูง ส่วนหูถ ้

งทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนอืจรดทศิใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัยของสามญัชน 

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ (Pearl Shop) เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบ ารงุผวิ ทีส่กดัมาจากไขม่กุน ้าจดื 

ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี (Russian Market) ซึง่เป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอื

อยา่งรองเทา้กฬีาชือ่ดังไนกี ้อาดดิาสและแบรนดช์ัน้น าอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมา

หาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ จากนัน้น าท่านสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา (Latex Shop) ใหท้่านได ้

เลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ หมอนยางพารา เป็นตน้  

จากนัน้นาทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ (Wangfujing Shopping Street) ยา่นการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิ

เพยีงแหง่เดยีวของกรงุปกักิง่ เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟช ัน่สมยัใหม ่แผงขาย

อาหารทานเลน่และภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิกันยิมมาเยอืนของกรงุปักกิง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกักิง่ (7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ รา้นยาสมนุไพรจนี – ปกักิง่สโนวเ์วริล์ – รา้นหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรจนี (Tongrentang) ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑย์าจากทาง

ประเทศจนีมากมาย น าท่านเดนิทางสู่ ปักกิง่สโนวเ์วริล์สกรีสีอรท์ (Beijing Snow World Ski 

Resort) สกรีสีอรท์ปักกิง่สโนวเ์วริล์ตัง้อยูใ่นภเูขาเฟ่งหวงซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศ

จนีและตา่งประเทศ ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและเป็นสกรีสีอรต์ทีใ่กลท้ีส่ดุในปักกิง่ขับรถเพยีง 30 นาท ีพืน้ที่

ทัง้หมดของสนามหมิะคอื 500,000 ตารางเมตร และพืน้ทีถ่นนทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะ 100,000 ตาราง

เมตรมสีองสไลดร์ะดบักลางและระดบัสูงยาว 500 เมตรและ 3 สไลดม์าตรฐานสากลส าหรบัผู ้

เร ิม่ตน้และยาว 380 เมตร และสไลดบ์อรด์เดีย่วยาว 380 เมตร นอกจากนีย้งัมตีุก๊ตาหมิะกอ้น

หมิะเกวยีนขนาดเล็กผเีสือ้บนิลากเลือ่นสุนขัพืน้ทีจ่ดัแสดงประตมิากรรมน า้แข็งขนาดใหญ่

ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะชมและโครงการความบนัเทงิอืน่ ๆ น าทกุทา่นอสิระเพลดิเพลนิ กบักจิกรรม

ต่างๆ ภายในปักกิง่สโนวเ์วริล์สกรีสีอรท์ไดต้สมอัธยาศัย ** (ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่เครือ่งเลน่ตา่งๆ 

และคา่เช่าอุปกรณ์ หากลูกคา้ท่านใดสนใจสามารถแจง้ขอ้มูลกบัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอืไกด์

ทอ้งถิน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณ ทา่นละ 260 หยวน) ** 

 

ในกรณีทีช่่วงที่ท่านเดนิทางนัน้ หากทางปักกิง่ส

โนว์เวิร์ลยังมิไดม้ีการประกาศเปิดลานสกี อัน

เนื่ องมาจากสภาพอากาศในปี นั้นๆ  หรืออัน

เนื่องมาจากลานสกเีองก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง น าท่านเดน

ทางสู่ วดัลามะ หรือรูจั้กกันในอกีชือ่ วดัหย่งเห

อกง (Yong He Gong) วัดใหญ่ทีเ่ก่าแกข่องศาสนาพุทธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรุงปักกิง่ เป็น

โบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณ์ของชนชาตฮิ ัน่ แมนจู มองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิ าคญัของ
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จนีไวไ้ดอ้ย่างลงตวัและครบครนั ซึง่มอียู่เพยีงแห่งเดยีวเท่าน ัน้ในประเทศจนี มีเนื้อที่กว่า 

60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิวัดนีเ้คยเป็นวังทีป่ระทับขององคช์ายสี ่

ของล ้าคา่ในวัดลามะคอื “พระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยูใ่นวหิารวา่นฝูเกอ๋” ซึง่เป็นวหิาร

ทีสู่งใหญ่ทีสุ่ดภายในวดัลามะ สูงกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ ก่อดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิาร

ประดษิฐานพระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจ้ันทนห์อม สงู 26 เมตร สว่นล่าง 

8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนือพืน้ดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์นี ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้ก

บนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากไมจ้ันทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 

น าทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้า

คา่แกค่นทีท่า่นรัก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

น าทา่นเดนิทางสู ่The Place เพือ่ชม Sky Screen เป็นการแสดง LED Screen จอยกัษบ์นเพดาน

มคีวามยาวถงึ 2,296 ฟุต กวา้ง 88 ฟุต สงู 80 ฟุต ถอืวา่เป็นจอเพดานยกัษช์ิน้เดยีวทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) ยา่นการคา้

แหลง่ใหญใ่จกลางเมอืงตัง้อยูฝ่ั่งตรงกนัขา้มกบัป้อมธนูเฉียนเหมนิ มซีุม้ประตไูมห้า้ชอ่งขนาดใหญ ่

เลยีนแบบศลิปะสมยัราชวงศช์งิตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ ถนนเฉยีนเหมนิเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร 

กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรปูทรงโบราณชัน้ ทีเ่ป็นสถาปตัยกรรมจนีโบราณ

ผสมตะวนัตก ซึง่ท ัง้หมดถกูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปแบรนดเ์นมชือ่ดงั  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเกีย๊วข ึน้ชือ่ของปกักิง่ (10) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงปกักิง่ – หอบชูาฟ้าเทยีนถาน – รา้นชา – เมอืงเทยีนจนิ – ถนนอติาล ี– สนามบนิเทยีน

จนิปินไห ่–    สนามบนิดอนเมอืง      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)  

น าท่านเยีย่มชม หอบูชาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park) ไดรั้บการ

ลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ถอืว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วหนึง่ของเมอืงปักกิง่ทีโ่ด่งดังทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จกัรพรรดแิหง่ราชวงศห์

มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพ้ชื

พนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน 

ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร ่อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมต่ ่ากวา่รอ้ยปี  

น าท่านแวะชมิชา รา้นชา (Tea Shop) ซึง่เป็นชาขึน้ชือ่ของเมอืงจนี มสีรพคุณประโยชน์มากมายทีด่ี

ตอ่สขุภาพมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเทยีนจนิ (Tianjin) เมอืงใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของ

ประเทศจนี ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงปักกิง่ น าท่านสู่ ถนนอติาล ี(Italian Style 

Town) บรรยากาศของถนนสายนี ้ท าใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหนึง่ของยโุรปจรงิๆ ทีน่ ี่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายของยุโรปขนานแทด้ ัง้เดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ซึง่ทุกๆ วนัทีถ่นน

สายนีจ้ะคลาคล า่ไปดว้ยนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีและชาวตา่งชาต ิทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มชมความงาม

กนัมากมาย เดมิเคยย่ายนี้เคยเป็นเขตเช่าของประเทศอติาลี มาก่อน ภายหลังไดถู้กอนุรักษ์และ

ปรับเปลีย่นเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปป้ิงและทานอาหารกนัตามอธัยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW879 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

00.10 น. (+1) เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 18,999 21,999 7,999 10,999 

08 – 12 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

11 – 15 มกราคม 2563 13,999 16,999 5,999 9,999 

15 – 19 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

18 – 22 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้ง

ระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้น

รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก 

ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่าน

ตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้

แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศ

ยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 6,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
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ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   
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4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง

ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่

กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้

วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนาม

ส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง

น ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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โปรดทราบ 

 

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)

วามวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งซึง่หมายค (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 นสทิธยิกสงวเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 รดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเค ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (นก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบ ิ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 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


