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 กาํแพงเมอืงจนี.. หนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลก 
 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ.. หนงึในจตัุรสัทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลก 
 เทยีวไฮไลท ์!! พระราชวงักูก้งและพระราชวงัฤดรูอ้น 
 พพิธิภณัฑศ์ลิปะ 3 มติ.ิ. แหง่แรกในกรุงปกักงิ 
  พเิศษสดุ!! แถมฟร ีนงัสามลอ้ถบี “หถูง” ชมเขตบา้นเกา่ปกักงิ  
 พเิศษ..เปลยีนบรรยากาศนงัรถไฟความเร็วสงูเทยีนสนิ-ปกักงิ 1 เทยีว 
 เมนพูเิศษ !! เป็ดปกักงิสกุมีองโกลBUFFET BBQ อาหารแตจ้วิ 

 มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดยีว 

06 - 09 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 14,888.- 4,500.- 

11 – 14 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 4,500.- 

13 - 16 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 16,888.- 4,500.- 

18 - 21 เมษายน 2562 13,888.- 4,500.- 

20 - 23 เมษายน 2562  13,888.- 4,500.- 

25 - 28 เมษายน 2562  13,888.- 4,500.- 

27 - 30 เมษายน 2562  13,888.- 4,500.- 

02 - 05 พฤษภาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

04 - 07 พฤษภาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

09 - 12 พฤษภาคม 2562 (วนัพชืมงคล) 14,888.- 4,500.- 

16 - 19 พฤษภาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

18 - 21 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 14,888.- 4,500.- 

23 - 26 พฤษภาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

30 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562  13,888.- 4,500.- 

06 - 09 มถินุายน 2562  12,888.- 4,500.- 

13 - 16 มถินุายน 2562  12,888.- 4,500.- 

20 - 23 มถินุายน 2562  12,888.- 4,500.- 

27 - 30 มถินุายน 2562  12,888.- 4,500.- 

04 - 07 กรกฎาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

13 - 16 กรกฎาคม 2562 (วนัอาสาฬบชูา) 14,888.- 4,500.- 

18 - 21 กรกฎาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

25 - 28 กรกฎาคม 2562  

**วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลท1ี0** 
14,888.- 4,500.- 

27 - 30 กรกฎาคม 2562  

**วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลท1ี0** 
14,888.- 4,500.- 

01 – 04 สงิหาคม 2562  13,888.- 4,500.- 

08 – 11 สงิหาคม 2562  (วนัแม)่ 14,888.- 4,500.- 

15 - 18 สงิหาคม 2562   13,888.- 4,500.- 
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ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่
 นงัรถไฟความเร็วสงูสูป่กักงิ 

08.30น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณทา่อากาศยานดอนเมอืงชนั 3ประต ู5เคาทเ์ตอร6์สายการบนินก
สกูต๊(XW)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลดสมัภาระ 

11.20 น. ออกเดนิทางสูน่ครเทยีนสนิประเทศจนี โดยสายการบนิNOKSCOOTเทยีวบนิทXีW880 (ใช้
ระยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

17.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไหน่ครเทยีนสนิประเทศจีน(เวลาทอ้งถนิ
ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเทยีนสนิเพอืโดยสาร รถไฟความเร็วสงูสู่ กรงุปกักงิ(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30-45 นาท)ี ระยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 
กโิลเมตรตอ่ชวัโมง(เพอืสะดวกตอ่การขนึรถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก) 

 เดนิทางถงึ นครปักกงิ1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี และไดรั้บเลอืกใหจ้ัดการแขง่ขันโอลมิปิกฤดู
รอ้นปี 2551 จากนันนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 

ทพีกั  โรงแรมHoliday Inn Expressหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว(ไมม่บีรกิารอาหารคาํ) 
 
วนัทสีอง      จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-แถมฟร ี!! นงัสามลอ้หถูง-พระราชวงั 
 ฤดรูอ้นอเีหอหยวน-รา้นไขม่กุ-รา้นหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกักงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or 
Gate of Heavenly Peace) ตังอยูใ่จกลางกรงุปักกงิ เป็น
จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก มเีนอืท ี2.5 ตารางกโิลเมตร สามารถ
บรรจุคนไดถ้งึ 2 ลา้นคน จัตรุัสแหง่นถีกูสรา้งขนึในสมยั
ราชวงศห์มงิ เดมิมชีอืวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปี
ค.ศ. 1651 ซงึเป็นสมยัจกัรพรรดซิุน่จอืแหง่ราชวงศช์งิมกีาร
บรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” 

22 - 25 สงิหาคม 2562   13,888.- 4,500.- 

29 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

05 – 08 กนัยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

12 - 15 กนัยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

19 - 22 กนัยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

26 - 29กนัยายน 2562   13,888.- 4,500.- 

17 – 20 ตลุาคม 2562   14,888.- 4,500.- 

19 – 22 ตลุาคม 2562   14,888.- 4,500.- 

22 – 25 ตลุาคม 2562  (วนัปิยมหาราช) 16,888.- 4,500.- 

24 - 27 ตลุาคม 2562   14,888.- 4,500.- 

26 - 29 ตลุาคม 2562   14,888.- 4,500.- 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2562   14,888.- 4,500.- 
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มาถงึปัจจบุนั 
นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง (Imperial 
Palace or Forbidden City)ตังอยู่ดา้นหลังจัตุรัส
เทยีนอันเหมนิแผนผังเป็นรูปสเีหลยีมผนืผา้ มปีระตูวัง 4 
ประตู 4 ทศิ มพีนืทีทังหมด 724,250 ตารางเมตร มี
ตําหนักนอ้ยใหญถ่งึ 9,999 หอ้งสรา้งในสมัยพระเจา้หยง่
เล่อแห่งราชวงศ์หมงิ เมอืปี ค.ศ. 1406 เป็นทปีระทับ
ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทังสิน 24 
พระองค์ มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครัง แต่ยังคง
สถาปัตยกรรมเดมิ มคีวามสมบูรณ์แบบทสีุด ใหญ่ทีสุด
และรักษาไวไ้ดด้ทีสีุด รวมทังมปีระวัตทิยีาวนานทสีดุใน
โลกอกีดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(2) 
บา่ย นําท่านนงัสามลอ้หูถง ชมเขตบา้นเก่าปักกงิ หูถงเป็นชอืเรยีกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึในสมัย

ราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13) สงิปลูกสรา้งในหูถงสว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรยีกว่า “ซอื
เหอเยวยีน” เป็นบา้นชันเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง 4 ทศิ ใหท้่านนัง
รถสามลอ้ชมเขตเมอืงเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัส
บรรยากาศแบบเกา่ๆ ชมบา้นเกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง  
นําท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูร้อนอีเหอหยวน 
(Summer Palace) ตังอยู่ในเขตไห่เตยีน ห่างจากตัว
เมืองปักกงิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร 
กษัตรยิร์าชวงศ์ชงิทรงใชเ้ป็นทเีสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอ้นจากพระราชวังหลวงทปัีกกงิในฤดรูอ้นมาประทับที
พระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี เป็นทยีอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี
เป็นอุทยานหลวงทีงดงามทีสุดของจีนมทีะเลสาบคุนหมิ
งซงึในฤดหูนาว จะมลีักษณะเป็นนําแข็ง สามารถลงไปเดนิ
เล่นกันไดเ้ลยทเีดยีว หากไดม้าเยอืนพระราชวังฤดูรอ้นใน
ฤดูหนาว ก็จะทําใหไ้ดส้ัมผัสบรรยากาศโรแมนตคิในอีก
รปูแบบหนงึ ทมีคีวามสวยงามไมแ่พก้ารมาเทยีวในสถานที
แหง่นใีนฤดอูนืๆ 
นําทา่นชม รา้นไขม่กุ (Pearl shop)ประเทศทผีลติไขม่กุนําจดืรายใหญท่สีดุในเวลาน ีใหท้า่นได ้
มโีอกาสเลอืกซอืตามอธัยาศัย 

นําทา่นชมรา้นหมอนยางพารา(Rubber Pillow Shop)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์
เครอืงนอนเพอืสขุภาพชนดิตา่งๆ  

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ เป็ดปกักงิ(3) 
นําท่านชม กายกรรมปักกงิ(Beijing Acrobatics Show)ซงึมกีารแสดงหลายหลายชดุ แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไป อาทเิชน่ โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลทค์ือการขับ
มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพนืทจํีากดั 

ทพีกั  โรงแรมHoliday Inn Expressหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัทสีาม รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-รา้นบวัหมิะ-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิผา่นชม 
 สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทา่นชม รา้นหยก(Jade Shop)ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอญัมณลํีาค่ากวา่ทองและเพชร

เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ไีดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดบันําโชคตามอธัยาศัย 
 นําทา่นเดนิทางสูก่ําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน (Great Wall of China)1 ใน 7 สงิมหัศจรรย์

ของโลกสรา้งเมอืกว่า 2,500 ปีมาแลว้ ตังแต่ก่อนสมัยของจนิซฮี่องเต ้จักรพรรดอิงค์แรกใน
ประวัตศิาสตรจ์นี จุดประสงคก์็เพอืป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมกีารกอ่สรา้ง
เพมิเตมิโดยฮอ่งเตอ้งคต์อ่มาอกีหลายพระองค ์จนสําเร็จในทสีดุ กําแพงเมอืงจนีถอืเป็นงานกอ่สรา้ง
ทมีหัศจรรยท์สีดุแหง่หนงึของโลกเทา่ทเีคยมมีาไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมอืปี พ.ศ. 2530 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ สกุมีองโกล(5) 
บา่ย นําท่านชม รา้นบวัหมิะ(Bao Fu Ling)สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ

แมลงกัดตอ่ยถอืไดว้า่เป็นยาสามญัประจําบา้นเลยทเีดยีว 
นําท่านเดนิทางสู ่TELIHUA ART 3D GALLERY เพอืชมพพิธิภัณฑท์รีวบรวมงานศลิปะแบบ 
3 มติ ิททีา่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจําลองเหตกุารณ์นันๆได ้ 
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 นําท่าน ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก (Bird s Nest Stadium)สนามกฬีาหลกัทใีชใ้น 
 การแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้นปี2008 ตงัอยูใ่จกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม 
คาํ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ BUFFET BBQ(6) 
ทพีกั  โรงแรมHoliday Inn Expressหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทสี ี รา้นปีเซยีะ-ตลาดหงเฉยีว-ปกักงิ-ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห-่กรงุเทพมหานคร
(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
นําทา่นชมรา้นปีเซยีะ (Pi Xiu)สงิศกัดสิทิธเิกยีวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี เหมาะสําหรับ
ทา่นททํีาการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ 

 นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดหงเฉยีว(Hongqiao Market)ตังอยูใ่จกลางของกรุงปักกงิ อยู่ทางทศิ
ตะวันออก ของหอฟ้าเทยีนถาน ชอืจรงิ ๆ ของทนีคีอื ตลาดมกุหงเฉยีวปัจจบุนัมทัีงหมด 8 ชนัเป็น
ชันเหนือพืนดนิ 5 ชันและชันใตด้นิ 3 ชันมพีนืทรีวม 32,000 ตารางเมตรมขีองก็อป พวกกระเป๋า 
รองเทา้ สนิคา้ไอท ีเป็นตน้ อกีทังมสีนิคา้หลากหลายกวา่ตลาดรัสเซยี 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ อาหารแตจ้วิ(8) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเทยีนสนิระหวา่งทางใหท้่านไดพ้ักผ่อนชมววิธรรมชาตอิันสวยงาม (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 
18.15น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิNOKSCOOT

เทยีวบนิทXีW879 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท)ี 
 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น
ไขม่กุ, รา้นยางพารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นปีเซยีะซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล
กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น
แวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้
ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ400หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 7,888บาท** 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิและวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชนิ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ทา่นละ 2,000 บาท**(หมายเหต ุเนอืงจากศนูย์
ใหบ้รกิารยนืขอวซีา่ประเทศจนีประจํากรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขนึคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจํากรงุเทพฯโดยมผีลบงัคบัใชต้งัแต ่วนัศกุร ์ท ี15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่นในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่น
ละ 400บาทตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 15ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
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เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรม
การเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊   
 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 รปูถา่ยสหีนา้ตรง 2 นวิจํานวน 2 รปู นําสง่มาทบีรษัิท 

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวนนัใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นทงั 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่นนั !!  
กรณีลกูคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์...............................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


