
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มรดกโลก...พระราชวงัโบราณกู้กง , กาํแพงเมืองจนี , พระราชวงัฤดูร้อน, หอบูชาฟ้าเทียนถาน
จตุัรัสเทียนอนัเหมิน  ช้อปป้ิงถนนโบราณเฉียนเหมิน / ตลาดหงเฉียว 

อาหารพเิศษ : บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง / สุกีม้องโกล / เป็ดปักกิง่ต้นต ารับ / อาหารกวางตุ้ง 
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมกราคม-มีนาคม 2563  



วนัแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สาย
การบิน  ไชน่าอสีเทร์ิน แอร์ไลน์ (MU)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – หอฟ้าเทยีนถาน – โชว์กายกรรมปักกิง่ 

01.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักก่ิง   โดยเท่ียวบินท่ี MU2072  
07.15  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักก่ิง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง กรุงปักกิง่  เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัร
เยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 
1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นั้น
มา  ตวัเมืองปักก่ิงปัจจุบนัเมืองปักก่ิงไดเ้ปล่ียนแปลงพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อตอ้นรับโอลิมปิค 2008 สัมผสักล่ิน
ไอหลงัโอลิมปิคท่านจะไดเ้ห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมงักร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตา
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ   บ่งบอกถึงความทนัสมยัของเมืองหลวงปักก่ิงยคุใหม่ไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง KFC นาํท่านสู่ จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์รีชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , 
ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดสาํคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลบัพลาเทยีนอนัเหมิน  ผนงัสองขา้งมี
เขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคาํวา่ “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ” ดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึง ”ความ
สามัคคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานท่ี
แห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได ้นาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง” สร้างในสมยั
จกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศห์มิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีวา่ราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 
พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรม
เดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด รักษาไดดี้ท่ีสุด และรวมทั้งยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลก นาํท่าน
เดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีคงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายใน
พระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวงัใน  ซ่ึงเป็นเขตหวงหา้มใหผู้ช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวงัหน้า  มี 3 
ตาํหนกั 1. ตําหนักไท่เหอ  เป็นตาํหนกัหนา้ท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็นสถานท่ีฮ่องเตอ้อกวา่ราชกาลแผน่ดิน 2. ตําหนักจง
เหอ เป็นสถานท่ีพกัรอก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 3. ตาํหนกัเป่าเหอ เป็นตาํหนกัสอบจอหงวน และเล้ียงรับรอง
แขกบา้นแขกเมือง ผา่นเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงหา้ม ประกอบดว้ย จุดสาํคญั คือ พระตําหนัก
พระนางซูสีไทเฮา สถานทีว่่าราชการหลงัม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน  ภายในพระราชวงัน้ีอาคารทั้งหมดสร้าง
ดว้ยเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม หอบูชาเทยีนถาน  ซ่ึงก่อสร้างข้ึนดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีสง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1420 
ช่วงเวลาเดียวกนักบัพระราชวงัตอ้งหา้ม และใชเ้วลาในการสร้างถึง 14 ปี ท่ีน่ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธี
บวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจกัรพรรดิในสมยัโบราณ เพื่อคุม้ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนใหมี้ความสมบูรณ์
ทางพืชพนัธ์ุธญัญาหาร  ***จากน้ันนําท่านชมกายกรรมปักกิง่  สุดหรรษา ท่ีมีช่ือเสียงบนัลือโลกและงดงามเป็น
อนัดบั 1 ในกรุงปักก่ิง 



 ค ํ่า รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
 พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ศูนย์ผเีซ๊ียะ – พระราชวงัฤดูร้อน (อวีเ้หอหยวน) – ร้านไข่มุก –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ย่าน ART  
 BEIJING FUN – THE PLACE  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  หลงัอาหาร  นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ผเีซ่ียะ   เทพเจา้นาํโชคท่ีชาวจีนใหค้วาม
เช่ือถือและมีไวบู้ชา เพื่อความโชคดีและร่ํารวย   นาํท่านชม พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน  อุทยานท่ีใหญ่และ
งดงามท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึนประมาณ 800 กวา่ปีก่อน ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศชิ์งใชแ้ปลราชฐาน
หนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัท่ีแห่งน้ี  นาํท่านชมท่ีประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ
กวางสู นาํท่านชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขดุข้ึนดว้ยแรงงานคนลว้นจาํลองมาจากทะเลสาบซีหูท่ีหางโจว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารแวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผวิ ท่ีทาํจากไข่มุกนํ้าจืด  
น าท่านเท่ียวชม  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  (Qianmen Street) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เปิดให้
เท่ียวชมเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 
หลงัจากรัฐบาลปักก่ิงไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยคุสมยัราชวงศชิ์ง 
ราชวงศสุ์ดทา้ยก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศชิ์ง บริเวณสองฝ่ังถนน 
มีทั้งภตัตาคาร ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง   จากนั้นน าท่านสู่ยา่น 
BEIJINGFUN  ยา่นน้ีสร้างตามโครงการเมืองสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรมใหม่และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ
แบบจีน”ส าหรับการปฏิบติัการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเทศจีน ยงัมีแนะน าแบรนดข์องนานาชาติแบรนดข์องแฟชนั
และแบรนดจี์นทนัสมยัอยา่งร้านหนงัศือ PageOne、ร้านอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้านกาแฟ 
STARBUCK Reserve Tevana จากนั้นน าท่านสู่ The place หรือ ซ่ือ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางการคา้ส าหรับการชอ้ปป้ิง นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถานท่ีแห่งน้ีท่านยงัจะไดช้มเพดานจอ 
LCD ขนาด หรือ ท้องฟ้ายกัษ์ ขนาดความกวา้ง 6,000 ตารางเมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
 พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – กาํแพงเมืองจีน (ด่าน กระเช้ามู่เทยีนยู่ ) –หยกจีน  - แวะถ่ายรูป ด้านหน้าสนามกฬีา
  OLYMPIC  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปักก่ิงให้  เยีย่มชมศูนย์บัวหิมะ  สมุนไพรจีนข้ึน
ช่ือของประเทศจีนกวา่พนัปี และโด่งดงัไปทัว่โลก ใหท้่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ กาํแพงเมืองจีน  ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกในยคุกลาง ท่ีสร้างข้ึนดว้ย แรงงานของคนนบัหม่ืน
คน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร  ก่อสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผู ้
รวบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผน่ตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นาํวสัดุท่ีใชก่้อสร้างกาํแพง
แห่งน้ีมาสร้างกาํแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงท่ีมีความยาวรอบโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักก่ิง   ท่านมีโอกาสเลือกซ้ือของฝากลํ้าค่า
ของปักก่ิง คือ หยกจีน ท่ีข้ึนช่ือ เลือกซ้ือ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ เคร่ืองประดบันาํโชค   นาํท่านชม (ด้าน
นอก) สนามกฬีาโอลมิปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic  National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกช่ือหน่ึงท่ี



รู้จกักนัดี ตั้งอยูใ่จกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักก่ิง  ซ่ึงจะเป็นท่ีจดัพิธีเปิดและปิด มีความยาว 330 เมตร 
กวา้ง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นท่ีทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ***ลองลิม้ชิมรสสุกีม้องโกเลยี+พร้อมนํา้จิม้ไทยรสเด็ด   หลงัอาหารนาํท่าน
เขา้สู่ท่ีพกั   พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า  ร้านยางพารา – ช้อปป้ิงตลาดหงเฉียว – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ     

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    หลงัอาหาร  แวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพือ่สุขภาพ  ใหท้่านเลือกเป็นของ
ฝากอีกหน่ึงสินคา้ข้ึนช่ือของจีน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   หลงัอาหาร  อสิระช้อปป้ิงตลาด หงเฉียว  แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตแห่ง
หน่ึงในปักก่ิง มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  ของเด็กเล่นฯลฯท่ี  น่ีมีให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวปักก่ิง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก  นาํท่านสู่
สนามบิน    

18.55 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเท่ียวบินท่ี MU2071  
00.05+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ … 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ **เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ** พกัเดี่ยว 

8-12 ม.ค., 5-9 มี.ค. 63  16,999.- 19,999.- 3,900.- 
13-17 ก.พ. 63 17,999.- 20,999.- 3,900.- 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเทีย่วตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ่ะไม่ท่องเทีย่วตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน

ชําระเงินเพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทวัร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเทีย่วและร้านค้าต่างๆ  
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของจีน ร่วมกบัร้านค้าส่งเสริมท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการ

ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ร้านยางพารา , ผเีซียะ 
ทีต้่องเข้า เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนําสินค้าหลกัของประเทศจีน  

ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาท ีในการประชาสัมพนัธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กบันักท่องเทีย่ว  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 
 



@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั    
- ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าภาษีสนามบิน       
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%     
- ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 1,650 บาท  // ค่าวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว 2,000 บาท กรณยีืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัและยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป
จากเมอืงจีน 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  

** ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า ** 
**ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทปิเป็นเงนิไทยเท่าน้ัน** 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

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

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ
การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย  10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น  
 
 
 
 
 
 



@  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพื่อความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว   สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน  ภยัธรรมชาติ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน  ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  เช่น การเจบ็ป่วย  การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 



-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  


