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 เชยีงใหม่บนิตรงปักกิ่ง ท่องแดนมังกร พชิติก ำแพงเมอืงจนี 5 วัน 3 คนื 

คนื 

งใหม่ 5 วัน 3 คนื 
เดินทำง พฤษภำคม- มถิุนำยน 2563  

 

 

 

 
รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง 15,900.- 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1.    เชียงใหม ่(สนำมบนิเชียงใหม)่ - ปักกิ่ง (สนำมบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – หอฟำ้เทียนถำน – กำยกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   ศนูยผี์เซียะ – พระรำชวงัฤดรูอ้น – โรงงำนไขม่กุ – ART BEIJING FUN – ถนนหวงัฝู่ จิ่ง 
วนัท่ี 4.  ศนูยย์ำบวัหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน – สวนผลไมต้ำมฤดกูำล-ศนูยห์ยก – ผำ่นชมสนำมกีฬำรงันกและสระวำ่ยน ำ้ 
วนัท่ี 5.  ศนูยผ์ลติภณัฑย์ำงพำรำ – ชอ้ปปิง้ตลำดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนำมบนิ ปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์) -เชียงใหม ่(สนำมบินเชียงใหม่)(CA823 

17.30-21.50 น.) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่(สนำมบินเชียงใหม่) -ปักกิ่ง (สนำมบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์)  (CA824 : 23.00-04.30+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบนิเชยีงใหม่ บรเิวณเคำทเ์ตอร ์สำยกำรบนิ AIR CHINA (CA) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกทำงบริษัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกแดท่่ำนก่อนออกเดนิทำง 

23.00 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA824 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทียนถำน – 
กำยกรรมปักกิ่ง 

04.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินปักกิ่ง แคปิตอลแอรพ์อร์ท สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพ่ือเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ
โอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดนิทำงท่ีเขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหม่ท่ีช่วยลดปริมำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร  หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมือง
ปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่ง
มีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักกิ่งไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะ
หลงัจำกสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเช่ือ มีกำรเปล่ียนแปลงจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ 
ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ีสลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึงสภำพเมืองท่ีทันสมัย 
กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบติม่ซ ำ 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จัตุรัสเทยีนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรุสัเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจปุระชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรุสัใจกลำงเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีมีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรียวี์รชนใจกลำงจตัรุสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจัตรุสั ตลอดจน 
พพิธิภณัฑก์ำรปฏิวตัแิห่งชำตแิละพพิธิภัณฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้ังมี หอร  ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ  
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 น ำท่ำนเดินสู่ พระรำชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน
รำชวงศห์มงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีมีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งวำ่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตท่ีุเรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เน่ืองมำจำกชำวจีนถือคตใินกำรสรำ้งวงัวำ่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน ตัง้อยู่ทำงทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง มีเนือ้ท่ีทัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึ่งจักรพรรดิแห่ง
รำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเขำ้ฤดหูนำวถึงเดือนอำ้ยตำมจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิ
จะเสดจ็ไปประกอบพระรำชพธีิบวงสรวงท่ีนั่นเพ่ือใหก้ำรเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต  ำหนักหวง
ฉงอ่ีและลำนหยวนชิว เป็นตน้  

 

 
 น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมท่ีตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดง

ผสมผสำน ทัง้หวำดเสียวและต่ืนเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น 
เช่น โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้  
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยผี์เซียะ – พระรำชวังฤดูร้อน – โรงงำนไข่มุก – ART BEIJING FUN – 
ถนนหวังฝู่จิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น ำท่ำนแวะศูนยผ์ีเซี๊ยะ  เครื่องรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเร่ืองโชคลำภของชำวจีน  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ พระรำชวังฤดูร้อนอวี้

เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่ำงจำกตวัเมืองปักกิ่งประมำณ 15 กิโลเมตร 
พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซี
ไทเฮำไดน้ ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนั ภำยในพระรำชวงัประกอบดว้ย 
ต  ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนท่ีประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต  ำหนกัเริน่โช่วเตีย้น สถำนท่ีวำ่รำชกำรของพระนำงฉือซีไทเฮำ ภูเขำ
ว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลัดเลำะไปตำมริม
ทะเลสำบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนกัตำ่งๆ อีกมำกมำย 

 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนแวะชม ศูนย์ไข่มุก ให้ท่ำนไดช้มและเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ท่ีท ำมำจำกไข่มุก อำทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก  และ
เครื่องประดบัท่ีใชไ้ข่มุกใรกำรตกแต่งใหส้วยงำม  เป็นตน้  จำกนัน้น ำท่ำนสู่ย่ำน  ART BEIJING FUN  มีพืน้ท่ีโดยรวม 
146000 ตร. ย่ำนนีส้รำ้งตำมโครงกำรเมืองสถำนท่ีส  ำคญัทำงวฒันธรรมใหมแ่ละสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชีวิตแบบจีน”ส ำหรบั
กำรปฏิบตัิกำรฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยังมีแนะน ำแบรนดข์องนำนำชำติแบรนดข์องแฟชั่นและแบรนดจี์นทันสมยัอย่ำง
รำ้นหนงัศือ PageOne รำ้นอำหำร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL รำ้นกำแฟ STARBUCK Reserve Tevana น ำท่ำนสู่ ถนน
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หวังฝูจิง่ ซึ่งเป็นศนูยก์ลำงส ำหรบักำรชอ้ปปิ้งท่ีคึกคกัมำกท่ีสดุของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทัง้หำ้งสรรพสินคำ้ช่ือดงัต่ำงๆ และ
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศนูยก์ลำงควำมบนัเทิงมำกมำยท่ีจะสรำ้งสีสนัใหก้บัผูท่ี้มำจบัจ่ำยบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญท่ำนอิสระชอ้ป
ปิง้ตำมอธัยำศยั 

 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่4 
ศูนยย์ำบัวหิมะ – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน – สวนผลไม้ตำม
ฤดูกำล-ศูนยห์ยก –ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสระว่ำยน ำ้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น ำท่ำนเขำ้ฟังบรรยำย ยำบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในกำรแก้แผลไฟไหม ้น ้ำรอ้นลวก เป็นท่ีพิสูจน์สรรพคุณมำแลว้หลำย ๆ 

เหตกุำรณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้ำ่งกำย สำมำรถใชย้ำนีท้ำลดอำกำรพองหรือแสบรอ้นได้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพง
เมืองจนีด่ำนจวหียงกวน เป็นก ำแพงท่ีมีปอ้มคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระเจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก 
ก ำแพงสว่นใหญ่ท่ีปรำกฏในปัจจบุนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติรก์ 
หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงตอ่อีกหลำยครัง้ดว้ยกันแตภ่ำยหลงัก็มีเผำ่เร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำ
ก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเรจ็ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เช่ือ
กนัวำ่ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้  ำแพงอำคำรดเูหมือนฟองน ำ้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำ 
สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดนิไหวได ้

 

 
  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร  
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 น ำท่ำนแวะชม สวนผลไม้ตำมฤดูกำล ใหท้่ำนไดช้ม และถ่ำยรูปกับสวนผลไมต้ำมอัธยำศยั โดยในแต่ละเดือนจะมีผลไมใ้ห้
ท่ำนไดเ้ท่ียวชมแตกตำ่งกนัไป  ถำ้เป็นช่วงเดือนกมุภำพนัธ-์เมษำยน เป็นสวนสตรอเบอรี่  เดือนพฤษภำคม-มถิุนำยน เป็นสวน
เชอรรี่ เดือนกรกฏำคม-สิงหำคม สวนลกูทอ้หรือสวนแอปเปิ้ล  เดือนกันยำยน-ตลุำคม เป็นสวนลกูพลบั ) หมำยเหต ุ: หำก
สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ  ำนวย..มีผลท ำใหท้ำงสวนผลไมป้ระกำศปิดไมใ่หน้กัท่องเท่ียวเขำ้ชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน 
และเปล่ียนเป็นรำยกำรเท่ียว พพิธิภณัฑภ์ำพ3 มติแิทน   

 น ำท่ำนแวะชม หยก ท่ีมีคณุภำพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคล
ท่ีมีช่ือเสียง  น ำท่ำน ผ่ำนชมและถ่ำยรูปหน้ำสนำมกีฬำโอลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิก
ชำวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยำยำมใหเ้อือ้อ  ำนวยต่อ

สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจไุด ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ดัพธีิเปิด-ปิดกำรแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกับ “รงันก”ท่ีมี
โครงตำขำ่ยเหลก็เหมือนกิ่งไม ้เพดำนและผนังอำคำรท่ีท ำดว้ยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทรมี์ลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดคูลำ้ยกับ
พระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้

เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครง
ร่ำง เนน้ใชพ้ลังงำนแสงอำทิตยเ์พ่ือให้ดเูหมือนน ำ้ท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจัยของนักฟิสิกสจ์ำก Dublin’s Trinity 
College 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
ศูนยผ์ลิตภัณฑย์ำงพำรำ – ช้อปป้ิงตลำดหงเฉียว – ปักก่ิง (สนำมบิน ปักก่ิงแคปิ
ตอลแอรพ์อรท์) -เชียงใหม่ (สนำมบินเชียงใหม่)(CA823 17.30-21.50 น.) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพั่ก 
 เขำ้ชมศนูยส์นิคำ้ ผลิตภัณฑจ์ำกยำงพำรำ เป็นในลกัษณะสินคำ้ท่ีแปรรูป เช่น หมอน ท่ีนอน และสินคำ้เพือสขุภำพพรอ้ม

วิทยำกรบรรยำยสรรพคณุของผลิตภัณฑ ์ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดหงเฉียว ใหท้่ำนไดช้อ้ปปิ้งสินคำ้แบรนเนม และสินคำ้
COPY ย่ีหอ้ดงัมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภัตตำคำร   (เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล) 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิเชยีงใหม่ 

17.30 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่เชยีงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี CA823  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
21.50 น. เดนิทำงถึง สนำมบนิเชยีงใหม่ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

 

อัตรำค่ำบริกำร : เชียงใหม่บนิตรงปักกิง่ ทอ่งแดนมังกร พชิิตก ำแพงเมอืงจีน 5 วัน 3 คืนโดยแอรไ์ชน่ำ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดีย่ว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 02-06 พ.ค.63 17,900.- 20,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 30 พ.ค.-03 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 13-17 มิ.ย.63 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 27 มิ.ย.-01 ก.ค.63 15,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 6,900.- 
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รำคำเด็กทำรก(อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทำงกลับ) ท่ำนละ 5,900.- รำคำนี้รวมรำยกำรทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวซ่ีำจนี) 
 

รำคำนีไ้ม่รวมค่ำวีซ่ำจนีแบบเดีย่ว ท่ำนละ 1,650 บำท  
(ส ำหรับลูกค้ำทีม่ทีะเบยีนบ้ำนอยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภำคเหนือเทำ่น้ัน 

กรณีลูกค้ำ ทีไ่ม่ได้อยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภำคเหนือ) 
รำคำนีไ้ม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทริป 

กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ ์นับจำกวันเดินทำงกลับคิดค่ำบริกำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 
 

อัตรำดังกล่ำวขอสงวนเฉพำะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทำงไทยเทำ่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 
เงือ่นไขกำรให้บริกำร    
1.อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 คำ่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คำ่รถรบั-สง่ และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 1 ใบไม่เกิน 23 ก.ก.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร  
 คำ่ท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน)   คำ่จำ้งมคัคเุทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่อำหำรตำมมือ้ท่ีระบุในรำยกำร      
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่ำต๋ัวโดยสำรเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ำ้มนั ทกุแห่งตำมรำยกำรทวัร์
ขำ้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จำก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะต้องด ำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 7 
วัน 
และ หำกมีต้องกำรช ำระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด ำเนินกำรทีเ่คำนเ์ตอรข์องสำยกำรบนิ ณ วัน
เดนิทำง  
ด้วยตัวท่ำนเอง เท่ำน้ัน  

- ในกำรเดนิทำง ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดนิทำงกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่ำนจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นต่ำงท่ีสำยกำรบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสำร  

       - กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตำมท่ีสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปจดักำรไดแ้ต่
อย่ำงใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรเครื่องบนิภำยในประเทศ  กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนำ้ทกุครัง้  
เพ่ือตรวจสอบวำ่ 
                กรุ๊ปมีกำรออกเเดนิทำงแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ หำกกรุ๊ปไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้
และ 
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ท่ำนไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่ำทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่ำน (Triple)    อำจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
**ในกรณีท่ีท่ำนจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิในกำรจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีกำรจดังำนประชมุนำนำชำต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เตม็  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรบัเปล่ียน หรือ ยำ้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่ำอำหำร , ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
1.4  เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
1.5  ค่ำน ้ำหนักสัมภำระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่ำประกันวนิำศภัยเคร่ืองบนิ ตำมเง่ือนไขของแตล่ะสำยกำรบนิท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ  
         -     ส  ำหรบัน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ ท่ำนละ 1 ใบ ไมเ่กิน 23 
กิโลกรมั  (ส  ำหรบัผูโ้ดยสำรชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , กำรเรียกเก็บคำ่ระวำงน ำ้หนักเพิม่เป็น
สทิธิของสำยกำรบนิท่ีท่ำนไมอ่ำจปฏิเสธได ้(ท่ำนจะตอ้งช ำระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบนิอนญุำตใหน้ ำขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน ำ้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีควำม
กวำ้ง+ยำว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 
นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้  ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ  ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบสว่นตำ่งของคำ่ใชจ้่ำยท่ีสมัภำระ
น ำ้หนกัเกิน (ท่ำนตอ้งช ำระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   
        - ทำงบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร ในทกุกรณี 
1.6   ค่ำประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวำ่งกำรเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ  คำ่
รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคำ้ท่ำนใด สนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุสขุภำพ สำมำรถสอบถำมขอ้มลู เพิม่เติมกบัทำงบรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี   
[รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
1.7   ภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%  
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1.  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อำทิเช่น คำ่อำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด  คำ่โทรศพัท ์ คำ่
มนิิบำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะต่ำงๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรำยกำร  รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ำสมัภำระท่ีมีน ำ้หนกัเกิน
กวำ่ท่ีสำยกำรบนินัน้ๆ ก ำหนด  หรือสมัภำระใหญ่เกินขนำดมำตรฐำน 
2.  ค่ำภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรียกเก็บเพิม่  ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคำ้ตอ้งช ำระ
สว่นตำ่งเพิม่ 
3.  ค่ำทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทริป/ท่ำน   ส ำหรบัสว่นท่ีเพิม่เตมิแก่หัวหนำ้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจำก
เมืองไทย  ตำมแตท่่ำนจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจในบรกิำร 
4.   คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนวีซ่ำแบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร (1,650 บำท) 
(ย่ืนวีซ่ำจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  ำขอวีซ่ำจะตอ้งมีภมูลิ  ำเนำในทะเบียนบำ้นดงัตอ่ไปนี ้                      

  1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงรำย 3. น่ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6.ล ำปำง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล ำพูน9. อุตรดิตถ ์10. 
ตำก 11.พษิณุโลก    
 12.สุโขทัย กรณีลกูคำ้ท่ีไมไ่ดมี้ภมูลิ  ำเนำอยู่ในจงัหวดัภำคเหนือ ตอ้งย่ืนวีซ่ำจีนท่ีกรุงเทพฯ เรียกเก็บเงินเพิม่ ท่ำน
ละ 1,800 บำท)  

 
 
เงือ่นไขกำรจอง กำรช ำระเงนิ และกำรยกเลิก 
1.  กำรท ำกำรจอง และ กำรช ำระค่ำบริกำร 
      1.1  กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 36  ชม.หลังจำกท ำกำรจอง พร้อมจัดส่งเอกสำรกำร

จองมำยังบริษัทฯ โดยทกุกำรจองจะไดร้บักำรยืนยนัสิทธิส์  ำรองท่ีนั่ง เม่ือมีกำรช ำระมดัจ ำ เท่ำนัน้ 
      1.2  กรุณำช ำระค่ำทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทำง หำกไมช่  ำระตำมท่ีก ำหนด ทำงบรษัิทฯถือวำ่ท่ำน
ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุำตใหส้ทิธิก์ำรจองแก่ลกูคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีอยู่ล  ำดบัถัดไป   
     1.3  เม่ือช ำระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส ำเนำกำรโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงำนขำยมำทำงอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส  ำเนำหนงัสือเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวำ่ ตอ้งกำร
เดนิทำงท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใด ไปกบัใครบำ้ง , เบอรโ์ทร // หำกไมส่ง่ส  ำเนำหนงัสือเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบคำ่เสียหำย อนัเกิดจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกด ช่ือ-นำมสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น
กำรจองตั๋วเครื่องบนิ 
**  กรุณำตรวจสอบหนงัสือเดนิทำง ( Passport) ของผูเ้ดนิทำง  : จะตอ้งมีอำยคุงเหลือ ณ วนัเดนิทำงไป-กลบัมำกกวำ่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษวำ่งอย่ำงต  ่ำ  2 หนำ้หำกไมม่ั่นใจโปรดสอบถำม 
**  กำรตดิตอ่ประสำนงำนกบัทำงบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย  ขอควำมกรุณำตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของ
ทำง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลำ 8.30 น. – 17.30 น.เท่ำนัน้ นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รฐับำลประกำศในปีนัน้ๆถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท  
**  กรุณำศกึษำรำยกำรทวัร ์และเง่ือนไขกำรใหบ้รกิำรโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในกำรใชบ้รกิำรของท่ำน 
เน่ืองจำก เม่ือท่ำนช ำระเงินครบจ ำนวนหรือมดัจ ำบำงส่วนแลว้ ทำงบรษัิทฯ ถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขกำรบริกำรและ
ขอ้ตกลงตำ่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมกำรเดนิทำงนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขกำรยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเล่ือนกำรเดนิทำง  นกัท่องเท่ียวหรือ
ตวัแทนจ ำหน่ำย(ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิท่ีบรษัิท อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
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เพ่ือเป็นกำรแจง้ยกเลกิกับทำงบรษัิทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  (ทำงบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิกำรจอง ผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่
วำ่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ ำหน่ำย ตอ้งกำรขอรบัเงินคำ่บรกิำรคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ ำหน่ำย (ผูมี้ช่ือ
ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มำเซ็นเอกสำรกำรขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เพ่ือท ำเร่ือง
ขอรบัเงินคำ่บรกิำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงิน
คำ่บรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมดุบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินคำ่บรกิำร ตำม 
“ประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงนิ
ค่ำบริกำรคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนัก่อนเดนิทำง  (ไมน่บัวนัเดนิทำง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคำ่บรกิำรท่ีช  ำระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวำ่ 15-29 วนัก่อนเดนิทำง  (ไมน่บัวนัเดนิทำง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ 
คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 กำรยกเลกิเดนิทำงกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิ
มีกำรกำรนัตีมดัจ ำท่ีนั่งกบัสำยกำรบนิและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช ำระแลว้ ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำย  ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลำ 8.30 น. – 17.30 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับำลประกำศในปีนัน้ๆถือ
วำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกกำรเดนิทำงทีบ่ริษัทได้โฆษณำไว้  ซึ่งมิใช่ควำมผิดของบริษัทเอง  ทำง
บริษัทยนิดคีืนเงนิค่ำบริกำรตำมทีลู่กค้ำได้ช ำระมำแล้ว เตม็จ ำนวน โดยต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
ก่อนกำรเดนิทำง    โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่ำนเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบ ุ
ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่ำทวัรไ์ม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทำงพรอ้ม
คณะถือวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมำยเหตุ : 

1. จ ำนวนผู ้เดนิทำงตอ้งมีข้ันต ำ่ 10 ท่ำนขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรงดออกเดนิทำงและ
เล่ือนกำรเดนิทำงไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบลว่งหนำ้ นอกจำกผูเ้ดนิทำงทกุท่ำนยินดี
ท่ีจะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำน
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทำง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, 

กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, โรคระบำด , กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของ
บรษัิทฯ 
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5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำนอนัเกิดจำก
กำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ  กำรเมือง 
สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
        8. อตัรำคำ่บรกิำรนีค้  ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ ณ วนัท่ีทำงบรษัิทเสนอรำคำ ดงันัน้ ทำง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำคำ่บรกิำรเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำ
ตั๋วเครื่องบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    กำรบรกิำรของรถบสัน ำเท่ียว ตำมกฏหมำยของประเทศ สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิำจเพิม่เวลำ
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดนิทำง  อีกทัง้โปรแกรมอำจจะมี
กำรปรบัเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำลทัง้นีเ้พ่ือควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส ำคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบรษัิท ไมมี่อ ำนำจในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสำร
ลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้ 
 
 
รำยละเอียดเกี่ยวกับวซ่ีำเข้ำประเทศจนี(วซ่ีำเดีย่ว) 
เอกสำรในกำรยืน่วซ่ีำจนีส ำหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทำงไทย 

**ย่ืนวีซ่ำเด่ียวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925บำท  

**กรณีย่ืนวีซ่ำเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคำ่บรกิำรดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท 

1.หนงัสือเดนิทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต  ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่  ำรุด 
2.หนงัสือเดนิทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
    รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริ ้
นจำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศึกษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3.ส  ำหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อนกำรสง่เอกสำร
ย่ืนวีซ่ำ 
4.ส  ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 
5.เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
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- กรณีเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดย
สำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดนิทำง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถำนท่ีศกึษำ สถำนท่ีท ำงำน ต  ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  ำงำน ญำตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉกุเฉิน หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีท ำงำน และของญำต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมี
กำรระงบักำรออกวีซ่ำ เลม่ท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7.เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนย่ืนวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่ำงน้อย 5-
7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดนิทำง) 
8.โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหวำ่งจดัระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม ่กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน
ระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
เดนิทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9.ในกำรอนญุำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบรษัิททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซ่ำในรำยละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศ
จีนอย่ำงนอ้ย 2 อำทิตย ์ 
เอกสำรในกำรยืน่วซ่ีำจนีส ำหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทำงต่ำงชำต ิ
- ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทย
เท่ำนัน้ 
- หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำกผู้
เดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
คำ่ธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีท่ีทำงบรษัิทสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด  ้
1. หนงัสือเดนิทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิม่ 5,550 บำท  
2. หนงัสือเดนิทำงของคนตำ่งชำตอ่ืินๆ จ่ำยเพิม่  1,900 บำท 
     ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตนิ่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
เอกสำรทีต้่องเตรียม   
1.พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส  ำหรบัประทับตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 
หนำ้เตม็   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ  ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือ
รูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศึกษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3.ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4.หนงัสือวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5.สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำประทบัรำ้นท่ีแปล 
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สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแตง่หนำ้ทำปำก 
2.น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช้ 
3.น ำรูปถ่ำยท่ีมีววิดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พ่ือย่ืนท ำวีซ่ำ 
4.น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วีซ่ำดว่น ท่ีตอ้งจ่ำยเพิ่มใหส้ถำนฑตูจีน เม่ือท่ำนสง่หนงัสือเดนิทำงลำ่ชำ้ ย่ืนวีซ่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ท่ำน
ละ  1,125 บำท  

[ต่ำงชำตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สำธำรณรัฐเชก็ เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้] 
 

กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยืน่วซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
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**สถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซ่ีำเข้ำจนี กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 

 **กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่ำนเอง** 
 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... .............................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................. ..................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................... ................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน............................................................................................................ ........................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ......................................... .............................................................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................................................................. 
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ    
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำใหท้่ำน
เกิดควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเครง่ครดั) 
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ข้อแนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน ำตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนำดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ท่ี
ตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุำตใหถื้อไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้สิง่ของดงักลำ่วมีขนำดบรรจภุณัฑม์ำกกวำ่ท่ี
ก ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่ และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่ำนัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่ำนัน้  
3. ประเทศจีน มีกฎหมำยหำ้มน ำผลติภณัฑท่ี์ท ำมำจำกพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขำ้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ 
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมำจำกสิง่เหลำ่นี ้หำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคำ่ปรบัในอตัรำท่ีสงูมำก  

 

 

 


