
  
  
  
  
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยว 2 มหานครเทยีนสิน-ปักกิง่  3 มรดกโลก...พระราชวงัโบราณกู้กง , กาํแพงเมืองจนี  
พระราชวงัฤดูร้อน “อีเ้หอหยวน” จตุัรัสเทียนอนัเหมิน  ผ่านชมสนามกฬีารังนก ตลาดรัสเซีย   

พเิศษ...เวลาเทีย่วเยอะ ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง บินด้วยเคร่ืองบินลาํใหญ่ นกสกู๊ต  
มือ้พเิศษ : สุกีม้องโกล / อาหารกวางตุ้ง / เป็ดปักกิง่  
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วนัแรก สนามบินดอนเมอืง – เทยีนสิน – ปักกิง่  ( น่ังรถไฟความเร็วสูง ) 

10.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน  NOK SCOOT (XW)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

13.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเทียนสิน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW880 
*สายการบินนกสกู๊ดไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทานบนเคร่ืองได้* 

18.45  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ 

เมืองปักกิง่ รถไฟขบวนที ่D27 (บัตรโดยสารช้ันปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านนํากระเป๋าสัมภาระ
ขึน้ขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนําขึน้รถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีด
พับ มีดปอกผลไม้ **  << เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายน้ี ซ่ึงถือเป็นความเร็วอนัดบัหน่ึงแบบ
ทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตวั โดยบริษทั Siemens, Bombardier และ Alstomไดร่้วมกนัออกแบบและสร้างรถไฟ
ระบบน้ีข้ึนมา และจากการทดลองวิ่งเม่ือตน้เดือนธนัวาคม 2552 ท่ีผา่นมา สามารถทาํความเร็วสูงสุดไดถึ้ง 395 
ก.ม. / ช.ม. แมค้วามเร็วเฉล่ียตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซ่ึงก็ยงัเร็วกว่าคู่แข่งอ่ืนๆมาก อาทิ รถไฟหัว
กระสุนของญ่ีปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมนันี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝร่ังเศสท่ี (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่
ของจีนน้ีจะเช่ือม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภูมิภาคท่ียงัคงพฒันาลา้หลงั
อีกจาํนวนมาก   ถึง กรุงปักกิง่ เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสําคญัทางการคา้ของอาณาจกัร
เยี่ยนเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 
1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นั้น
มา รถโคช้ปรับอากาศ  พกัทีปั่กกิง่  BEIJING YIFU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัสอง จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – THE PLACE – ถนนหวงัฝูจิ่ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลิม
ฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์ีรชน, หอระลึกประธาน
เหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดส าคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลับพลาเทียนอันเหมิน 
ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค าวา่“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ดา้นหน่ึง อีกดา้น
หน่ึง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาด
ใหญ่ สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนก็ว่าได ้ น าท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระราชวังต้องห้าม      
“กู้กง” สร้างในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อในสมยัราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีว่าราชการ และท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 
2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด รักษาไดดี้ท่ีสุด และรวมทั้งยงัมีประวติัท่ี
ยาวนานท่ีสุดในโลก น าท่านเดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีคงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบน
พื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้
ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 ต าหนกั 1. ต าหนักไท่เหอ เป็นต าหนกัหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นสถานท่ีฮ่องเตอ้อก
ว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ต าหนักจงเหอ เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ต าหนักเป่าเหอ เป็น



ต าหนกัสอบจอหงวน และเล้ียงรับรองแขกบา้นแขกเมือง ผา่นเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม 
ประกอบดว้ย จุดส าคญัคือ พระต าหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานทีว่่าราชการหลงัม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน 
ภายในพระราชวงัน้ีอาคารทั้งหมดสร้างดว้ยเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร *มือ้พเิศษสุกีม้องโกล  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ THE PLACE อีก
หน่ึงแหล่งทนัสมยัในกรุงปักก่ิงท่ีตั้งอยูใ่นย่านธุรกิจใจกลางเมือง ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือหนา้จอ LED บนหลงัคาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเมืองจีน   นอกจากนั้นยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ตท์ั้งอาหารจีนและตะวนัตก ร้านหนงัสือ 
ร้านเส้ือผา้ และมีสถานบันเทิงยามคํ่าคืนให้ได้ผ่อนคลายกันด้วย  จากนั้ นนําท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่ิง 
(Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด ในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคน
เดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้ ง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอยา่งเพลิดเพลินอยา่งยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้
แบรนดเ์นม  และยงัมีร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ 
ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตวแ์ปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมววิ ตามอธัยาศยั   

 อสิระอาหารคํา่ เพือ่ให้ท่านเลอืกชิมและเลอืกทานอาหารท้องถิ่นตามอธัยาศัย  
พกัทีปั่กกิง่  BEIJING YIFU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม กาํแพงเมอืงจีน (ด่านจูหยงกวน) – ผ่านชมสนามกฬีารังนก – ตลาดรัสเซีย   

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางออกชานเมือง เดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ส่ิง
มหัศจรรย์หน่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสร้างข้ึนด้วย แรงงานของคนนับหม่ืนคน  มีความยาว 6,350 
กิโลเมตร ก่อสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็น
ปึกแผน่ตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นาํวสัดุท่ีใชก่้อสร้างกาํแพงแห่งน้ีมาสร้างกาํแพงท่ีมี
ความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงท่ีมีความยาวรอบโลก อิสระให้ท่านสัมผสับรรยากาศความยิ่งใหญ่
ของกาํแพงเมืองโบราณท่ียงัคงความขลงั และสมบรูณ์ดว้ยการบูรณะอยา่งต่อเน่ือง หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวกอ้ง
โลกของประเทศจีน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *มื้อเป็ดปักกิ่ง  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม (ด้านนอก) สนามกีฬา  
โอลมิปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic  National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกช่ือหน่ึงท่ีรู้จกักนัดี ตั้งอยู่
ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักก่ิง ซ่ึงจะเป็นท่ีจดัพิธีเปิดและปิด บริษทัสถาปนิกท่ีชนะการออกแบบ 
คือ Herzog & de Meuron ร่วมกบั Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผูช้มในช่วง
แข่งขนัโอลิมปิคได ้100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กวา้ง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นท่ีทั้งหมด 
250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลกัทาํดว้ยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของ
หลงัคากนันํ้ าฝนเพื่อนาํไปใชใ้หม่ได ้และยงักนัแสงแดดผา่นลงมาไดถึ้ง 50% ลกัษณะเปิดปิดได ้พื้นท่ีภายใน 
นอกจากล็อบบ้ี ร้านอาหาร และร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูเ้ขา้ชมสามารถเดินเล่นไดเ้หมือนเดินอยูใ่นรังนก
แลว้ ยงัติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลท่ีทนัสมยั สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติน้ี เร่ิมก่อสร้าง
เม่ือ ธนัวาคม 2546 กาํหนดแลว้เสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ลา้นหยวน   

 จากนั้น  อิสระช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตแห่งหน่ึงในปักก่ิง มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่
จะเป็นเส้ือผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  ของเด็กเล่นฯลฯท่ีน่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาว
ปักก่ิง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก 



 อสิระอาหารคํา่ เพือ่ให้ท่านเลอืกชิมและเลอืกทานอาหารท้องถิ่นตามอธัยาศัย  
พกัทีปั่กกิง่  BEIJING YIFU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ปักกิง่ – เทยีนสิน – ถนนอติาล ี– ถนนซ่ือผงิเจีย – ถนนวฒันธรรม – ศาลเจ้าหม่าโจ้ว – กรุงเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบั เมืองเทียนสิน เป็นเมืองข้ึนตรงต่อส่วนกลาง 

ห่างจากปักก่ิง 120 กิโลเมตร เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีส าคญัของภาคเหนือ เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั
ในการขนส่งทางเรือไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิน มี
เหล็กกลา้ การผลิตเคร่ืองจกัร เคมี พลงังานไฟฟ้า ป่ันทอ วตัถุก่อสร้าง ท ากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี 
ท าเรือ รถยนต์ ขุดน ้ ามนั    ปิโตเลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช นาฬิกา เคร่ืองโทรทศัน์ และเคร่ือง
ถ่ายรูปฯ น าท่านสู่  “ถนนอติาล”ี ถนนสายน้ี เหมือนไดไ้ปยนืในถนนสายใดสายหน่ึงของยุโรปจริงๆ ท่ีน่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอายของยโุรปขนานแทด้ั้งเดิม ดว้ยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคาร ร้านรวง สไตล์โรมนั   ถนนอิตาลี 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั ของนครเทียนจิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด ทุกๆ วนัท่ีถนนสายน้ีจะคลาคล ่าไป
ดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวต่างชาติ ท่ีแวะเวียนมาเยี่ยมชมความงาม ในยุคท่ีหลายคนหลงใหลการถ่ายภาพ 
“แชะ แอนด์ แชร์” ถนนสายน้ีมีท่ีมาเม่ือ 500 กว่าปีก่อน นครแห่งน้ีเคยถูกชาติมหาอ านาจ 8 ชาติเขา้รุกราน 
เพราะภูมิประเทศเอ้ือต่อการคมนาคม จึงถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ร่องรอยของอดีตท่ี
หลงเหลืออยู ่ก็คือ สถาปัตยกรรมตะวนัตกท่ียงัคงความงามแบบขรึมๆ บนถนนท่ีเงียบสงบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดอาหารโบราณ ซ่ือผงิเจีย ท่ีน่ีละลานตาไป
ดว้ยอาหารแปลกๆ มากมาย ทั้งเครปถัว่เขียวใส่ไข่ กรอบนอก ละมุนล้ินดว้ยความขน้ของไข่ไก่และซอส ถดัอีก
ร้านจะเป็นปลาหมึกย่าง ท่ีขอบอกว่าอร่อยกว่าทุกม้ือ เพราะเขาโชวย์่างแบบสดๆ กินแบบร้อนๆ รสชาติเขม้ข้
มของซอสราดและความร้อน รอให้ท่านไดล้ิ้มรส จากนั้น นาํท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮ่ัวเจีย) ท่ี
เป็นศูนยร์วมของร้านรวงท่ีจาํหน่าย หนงัสือ เคร่ืองกระเบ้ือง พรม งานฝีมือ ของท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและ
ของพื้นเมือง สมควรแก่เวลานาํท่าน นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม)  ณ ศาลหม่าโจว้ เทพธิดาผูพ้ิทกัษ์นัก
เดินทาง เช่ือวา่นมสัการเหม่าโจว้แลว้จะเดินทางโดยสวสัดิภาพ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน   

20.10 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเท่ียวบินท่ี XW 879 
*สายการบินนกสกู๊ดไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทานบนเคร่ืองได้* 

00.10+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ… 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  พกัเดี่ยว 

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 
06-09 , 13-16 , 20-23 ธ.ค. 63  // 17-20 ม.ค. 63  
14-17 , 21-24 ก.พ. , 28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 

18,999.- 18,999.- 2,900.- 

06-09 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 ม.ีค. 63 19,999.- 19,999.- 3,900.- 
**ปีใหม่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 21,999.-  21,999.- 3,900.- 
 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั  - ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าภาษีสนามบิน     - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีนํ่้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักที่เกนิเอง *** 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
- ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวซ่ีาด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท)   
- ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนพาสปอร์ตไทยท่านละ 2,000.- บาท  
-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทย ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

 เงื่อนไขในการให้บริการ  

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้   

 
 



@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบเดี่ยว กรณส่ีงวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั @ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดินทางทีม่ีอายุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดินทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  
สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 
สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเพศที ่3 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

6. *** บางคร้ังสถานฑูตอาจจะมกีารเรียกโชว์ตัวต่อสถานทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 



หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 


