
  

 

 

 
 

 

 



  

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง –สนามบนิเทยีนจนิปินไห–่ เมอืงเทยีนจนิ – ชมววิแมน่ํา้ไหเหอ –ชงิชา้
สวรรค ์Tianjin Eye  

 

10.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์ 6 สายการบนิ นกสกู๊ต  
ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับ บัตรทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิ 
13.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเทยีนจนิโดยสายการบนินกสกูต๊เทีย่วบนิที ่XW880(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 4 

ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

18.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนจนิประเทศจนี เมอืงเทยีนจนิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจาก
ผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้  รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําทา่นเดนิทางสู่

“เมอืงเทยีนจนิ”เมอืงใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของประเทศจนี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงปักกิง่  ทา่น 

ชมววิแมน่ํา้ไหเหอ  (Haihe River) และ เก็บภาพความประทบัใจ ชงิชา้สวรรค ์ Tianjin Eye (Tianjin 
Eye)ชงิชา้สวรรคล์อยฟ้า แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงเทยีนจนิ ต ัง้อยูร่มิแมน่ํา้ไหเหอ เหนอืสะพานใจ
กลางเมอืง จุดศนูยก์ลางในการพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวนครเทยีนสนิ “เทยีนจนิ อาย ”เปิดตัวครัง้แรกในปี 

2008 เป็นหนึง่ในสามของชงิชา้สวรรคย์ักษ์แหง่ประเทศจนี มคีวามสงูถงึ 120 เมตร สรา้งอยูเ่หนือสะพาน Yougle 
Bridge ชงิชา้สวรรคใ์ชวั้สดเุป็นเหล็กสขีาวทีด่โูดดเดน่ในตอนกลางวัน ใหค้วามรูส้กึหรหูราแบบมนิมิอล โดยในตอน
กลางคนืจะมกีารประดับประดาไฟรอบชงิชา้ทีจ่ะสะทอ้นเป็นสสีนัสวา่งกับผนืน้ําอยา่งสวยงาม 

 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Tianjin ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 



  

 
 

วนัทีส่อง เมอืงเทยีนจนิ – เมอืงปักกิง่ –กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียง่กวน)– รา้นป่ีเซีย๊ะ – สนามกฬีาแหง่ชาต ิ– รา้น
บวัหมิะ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

นําทกุทา่นโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมอืงปักกิง่  (Beijing)(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางโดยประมาณ 2 
ชัว่โมง) เดมิชือ่ “เมอืงเป่ยจงิ” เป็นเมอืงหลวงของประเทศจนี เต็มไปดว้ยมนตเ์สนห่ข์องศลิปะ วฒันธรรม 
หรอืแมแ้ตส่ถาปัตยกรรมตา่งๆทีม่คีวามสวยงามอลงักาล เมอืงนี้ถอืวา่เป็นศนูยร์วมทางการเมอืง วัฒนธรรม 

วทิยาศาสตร ์การศกึษา และเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจนี อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่ว
นา่สนใจมากมายและยงัโดง่ดงัไปท ัว่โลก บา้งถงึกบัไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ กําแพงเมอืงจี น (The Great Wall of China) หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “กําแพงหมืน่

ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สญัลกัษณท์างประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน กําแพง
สว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรกุรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู นําทา่น
เยีย่มชมตรงจุดของ “ดา่นจหียง่กวน ( Juyongguan” ซึง่ถอืวา่เป็นดา่นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของความงดงาม

ดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญท่ีส่ลบักนัไปมา  และอกีหนึง่ไฮไลทม์ป้ีอมปราการทีม่อีายรุาวๆ
ประมาณรอ้ยปีทีเ่ปิดใหท้างนักทอ่งเทีย่วไดแ้วะเทีย่วชม 

 

 
 

นําทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ (Pixiu Shop)สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนีและทีน่ี่ทา่นจะได ้
ศกึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนีเหมาะสําหรับทา่นทีทํ่าการคา้ขาย 
หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซ ิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจั้ก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  



  

 
นําทา่นถา่ยรปูหนา้ สนามกฬีาแหง่ชาตกิรุงปักกิง่  (Bird’s Nest National Stadium)หรอืทีรู่จั้กในนาม 
“สนามกฬีารงันก ”เป็นสนามกฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 สว่นทีเ่รยีก วา่ 
"สนามรงันก"น ัน้ เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอด

ประสานทับกันไปมา จนดคูลา้ยรังนกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ทีน่ั่ง โดยเริม่กอ่สรา้งขึน้เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2547 เสร็จสิน้พรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบรว่มกันระหวา่ง Herzog 

&DeMeuronสถาปนกิชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ทีอ่อกแบบรว่มกับ China Architecture Design Institute และบรษัิท 
Arup โดยม ีอา้ย เหวย่ เหวย่ ศลิปินรว่มสมัยชาวจนีเป็นคนใหคํ้าปรกึษาในการออกแบบ นําทา่นแวะชม รา้นบวั
หมิะ (Baoshutang Shop)ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล

ไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตสุ์กีห้มอ้ไฟ (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – สวนจงิซาน –น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง– รา้นไขมุ่ก – 
ตลาดรสัเซยี –รา้นผลติภณัฑย์างพารา– ถนนหวงัฝูจ ิง่  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)ตัง้อยูใ่จกลาง เมอืง

ปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่อันดับตน้ๆของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร , 
ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะ

ซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณท์ี่
สําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีสํ่าคญัทางราชการอกีท ัง้เคยมเีหตกุารณสํ์าคญัทาง
การเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย นําทา่นถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ หรอื

สามารถเดนิเยีย่มชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 
 

 
 

 

จากนัน้นําทา่น เยีย่มชม พระราชวงัตอ้งหา้ม  (The Forbidden City)หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีก “พระราชวงักูก้ง ” 
(Gugong)ตัง้อยูท่างทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึ



  

 
ราชวงศช์งิ ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 9 ,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 
องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมากมา รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีแูละกําแพงที่
สงูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลากอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963 ในอดตี

พระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการช ัน้สูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันีว้า่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม"จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นีก้ ัน้

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศยัอยูใ่นนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติเพือ่ความสําราญของจักรพรรดใินวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล 
9,000 นาง ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคํีาเลา่ลอืกันวา่ พระนางซสูไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหาร

ถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนจงิซาน ( Jingshan Park)เป็นสวนขนาดใหญ่ตัง้อยูท่างดา้นทศิเหนือตรงขา้มของ
พระราชวังตอ้งหา้มซึง่ความพเิศษของสถานทีแ่หง่นี้อยูท่ี ่เขาสงูจํานวน 5 ยอด ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิถกูสรา้งขึน้ในสมัยของจักรพรรดหิยง่เลอ่ แหง่ราชวงศห์มงิ สําหรบัการสรา้งเขาจิง่ซานนีเ้หตเุพราะ

เพือ่เป็นหลกัฮวงจุย้ ซึง่ภูเขาต ัง้อยูท่างดา้นทศิเหนอืของราชวงัตอ้งหา้มสว่นตวัพระราชวงัจะต ัง้อยู่
ทางดา้นทศิใตเ้พราะฉะน ัน้เขาลูกนีจ้งึถูกเรยีกชือ่วา่“เขาฮวงจุย้”หรอืเขาเฟิงสุย่ในภาษาจนีกลาง ทัง้นี้เขาจงิ
ซานยังชว่ยป้องกันกระแสลมเหนือทีม่าพรอ้มกับความหนาวเย็นสูพ่ระราชวังอกีดว้ย 

 



  

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
จากนัน้นําทา่นน ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง (Hutong)“หูถง”เป็นตรอกซอกซอยโบราณทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะของปักกิง่สว่นใหญส่รา้งในสมยัราชวงศห์ยวนหมงิและชงิโดยสรา้งอยูร่ายรอบบรเิวณพระราชวงั
ตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจัดทีพั่กอาศัยในหถูง้จะกําหนดตามฐานะทางสงัคมยิง่อยูใ่กลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมาก

เทา่ไหรก่็แสดงถงึฐานะทางสงัคมทีส่งูข ึน้ตามลําดับหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวัง
ตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศัยของขนุนางและชนชัน้สงูสว่นหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนือจรดทศิใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัย
ของสามัญชน 

 



  

 

 
 

จากนัน้นําทา่นแวะชม รา้นไขมุ่ก  (Pearl Shop) เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบํารงุผวิ ทีส่กัดมาจากไขม่กุน้ําจดื ที่
เพาะเลีย้งในทะเลสาบนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี (Russian Market)ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี 

และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือยา่งรองเทา้กฬีาชือ่ดังไนกี ้
อาดดิาสและแบรนดช์ัน้นําอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ จากนัน้นํา
ทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา (Latex Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพ

ชนดิตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ หมอนยางพารา เป็นตน้จากนัน้นาทา่นสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่  (Wangfujing Shopping 
Street)ยา่นการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุงปักกิง่เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นม
และแฟช ัน่สมยัใหมแ่ผงขายอาหารทานเลน่และภตัตาคารรา้นกาแฟบารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหลง่นัด

พบของวัยรุน่และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรงุปักกิง่ 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปักกิง่ (7) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นยาสมุนไพรจนี–ปักกิง่สโนวเ์วริล์– รา้นหยก –Sky Screen – ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8)  
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาสมุนไพรจนี (Tongrentang)ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑย์าจากทางประเทศจนี
มากมาย นําทา่นเดนิทางสูป่ักกิง่สโนวเ์วริล์สกรีสีอรท์(Beijing Snow World Ski Resort)สกรีสีอรท์ปักกิง่ส

โนวเ์วริล์ตัง้อยูใ่นภเูขาเฟ่งหวงซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในประเทศจนีและตา่งประเทศลอ้มรอบดว้ยภเูขา
และเป็นสกรีสีอรต์ทีใ่กลท้ีส่ดุในปักกิง่ขับรถเพยีง30นาทพีืน้ทีท่ัง้หมดของสนามหมิะคอื 500,000 ตารางเมตร และ

พืน้ทีถ่นนทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะ100,000 ตารางเมตรมสีองสไลดร์ะดบักลางและระดบัสูงยาว 500 เมตรและ3 
สไลดม์าตรฐานสากลสําหรบัผูเ้ร ิม่ตน้และยาว380 เมตรและสไลดบ์อรด์เดีย่วยาว380 เมตรนอกจากนีย้งั
มตีุก๊ตาหมิะกอ้นหมิะเกวยีนขนาดเล็กผเีสือ้บนิลากเลือ่นสุนขัพืน้ทีจ่ดัแสดงประตมิากรรมนํา้แข็งขนาด

ใหญสํ่าหรบันกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะชมและโครงการความบนัเทงิอืน่ๆนําทกุทา่นอสิระเพลดิเพลนิ กับกจิกรรมตา่งๆ 
ภายในปักกิง่สโนวเ์วริล์สกรีสีอรท์ไดต้สมอัธยาศัย ** (ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่เครือ่งเลน่ตา่งๆ และคา่เชา่



  

 
อุปกรณ ์หากลูกคา้ทา่นใดสนใจสามารถแจง้ขอ้มูลกบัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอืไกดท์อ้งถิน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิประมาณ ทา่นละ 260 หยวน) ** 
 

 

 
 

 
ในกรณีทีช่ว่งทีท่า่นเดนิทางนัน้ หากทางปักกิง่สโนวเ์วริล์ยังมไิดม้กีารประกาศเปิดลานสก ีอันเนื่องมาจากสภาพ
อากาศในปีนัน้ๆ หรอือันเนื่องมาจากลานสกเีองก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง

นําทา่นเดนทางสู ่วดัลามะ หรอืรูจั้กกันในอกีชือ่วดัหยง่เหอกง (Yong He Gong)วัดใหญ่ทีเ่กา่แกข่องศาสนา
พทุธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรงุปักกิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณข์องชนชาตฮิ ัน่ แมนจู มองโกล 
และทเิบต สีช่นชาตสํิาคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึง่มอียูเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่น ัน้ใน

ประเทศจนี มเีนื้อทีก่วา่ 60,000 ตารางกโิลเมตร มตํีาหนักตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิวัดนี้เคยเป็นวังทีป่ระทับ
ขององคช์ายสี ่ของล้ําคา่ในวัดลามะคอื “พระพุทธรูปพระศรอีรยิ
เมตไตรยทีอ่ยูใ่นวหิารวา่นฝูเกอ๋ ”ซึง่เป็นวหิารทีสู่งใหญท่ีสุ่ด

ภายในวดัลามะสงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด 
ในวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ที่
แกะสลักดว้ยไมจั้นทน์หอม สงู 26 เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยูใ่ต ้

ดนิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนือพืน้ดนิ พระพทุธรปูทัง้องคม์น้ํีาหนัก
ประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพทุธรปูที่
แกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

 
 

นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นที่

ทา่นรัก  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่The Place เพือ่ชม Sky Screenเป็นการแสดง LED Screen จอยกัษบ์นเพดานมคีวามยาว
ถงึ 2,296 ฟุต กวา้ง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต ถอืวา่เป็นจอเพดานยกัษช์ ิน้เดยีวทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกจากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่ ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ ( Qianmen Street) ยา่นการคา้แหลง่ใหญ่ใจกลางเมอืงตัง้อยูฝ่ั่งตรงกัน

ขา้มกับป้อมธนูเฉียนเหมนิ มซีุม้ประตไูมห้า้ชอ่งขนาดใหญ่ เลยีนแบบศลิปะสมัยราชวงศช์งิตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ 
ถนนเฉยีนเหมนิเป็นถนนเสน้ตรงยาว 845 เมตร กวา้ง 21 เมตร สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรง
โบราณช ัน้ ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมจนีโบราณผสมตะวนัตก ซึง่ท ัง้หมดถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

และชอ้ปแบรนดเ์นมชือ่ดงั 



  

 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เกีย๊วขึน้ชือ่ของปักกิง่ (10) 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Holiday Inn Express Beijing ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงปักกิง่ –หอบูชาฟ้าเทยีนถาน– รา้นชา –เมอืงเทยีนจนิ– ถนนอติาล ี –สนามบนิเทยีนจนิปินไห–่    
สนามบนิดอนเมอืง      

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11)  

นําทา่นเยีย่มชมหอบูชาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park)ไดรั้บการลงทะเบยีนเป็นมรดก

โลก ในปี ค.ศ. 1998 ถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วหนึง่ของเมอืงปักกิง่ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุแหง่หนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่
สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จกัรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวง
เทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณเ์ป็นประจําทกุปี

ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1 ,668.75 ไร ่อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4 ,000 
ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมตํ่่ากวา่รอ้ยปี 

นําทา่นแวะชมิชา รา้นชา (Tea Shop)ซึง่เป็นชาขึน้ชือ่ของเมอืงจนี มสีรพคณุประโยชน์มากมายทีด่ตีอ่สขุภาพ
มากมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเทยีนจนิ (Tianjin)เมอืงใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของประเทศจนี ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงปักกิง่นําทา่นสู ่ถนนอติาล ี(Italian Style Town)บรรยากาศของถนนสายนี้ ทํา

ใหรู้ส้กึเหมอืนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหนึง่ของยโุรปจรงิๆ ทีน่ ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของยโุรปขนานแท้
ด ัง้เดมิ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ซึง่ทกุๆวนัทีถ่นนสายนีจ้ะคลาคลํา่ไปดว้ยนกัทอ่งเทีย่วชาวจนีและ
ชาวตา่งชาต ิทีแ่วะเวยีนมาเยีย่มชมความงามกนัมากมาย เดมิเคยยา่ยนี้เคยเป็นเขตเชา่ของประเทศอติาล ีมา

กอ่น ภายหลังไดถ้กูอนุรักษ์และปรับเปลีย่นเป็นรา้นคา้ตา่งๆแทน ใหอ้สิระทา่นไดช้อ้ปป้ิงและทานอาหารกันตาม
อัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.10น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดยสายการบนินกสกูต๊เทีย่วบนิทีX่W879(ใชร้ะยะเวลาบนิ4ช ัว่โมง30

นาท)ี 

00.10 น. (+1) เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



  

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999 

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

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 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 17,999 5,999 9,999 

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

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

22 – 26 กุมภาพนัธ ์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 ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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



  

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม
ทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้
ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก)  (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



  

 
 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

 
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้ หนงัสอืเดนิทาง  (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ์ 

- กรณี เด็ก ไมไ่ด ้ เดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่

จ่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 



  

 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต หรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา

และ มารดาหนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- กรณี เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต หรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา

และ มารดาหนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ปสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนดจงึอาจทํา

ใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางเลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 



  

 
12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


