
 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นทอ่งเที่ยวปักกิ่ง เมืองหลวงดินแดนมังกร ชมควำมย่ิงใหญ่พระรำชวังกู้กง 

ตระกำรตำกบัก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน ชมจัตุรัสเทยีนอนัเหมิน หอฟ้ำเทยีนถำน วัดลำมะ 

ช้อปป้ิงจุใจ ถนนหวังฝูจ่ิง ช้อปป้ิงเอ้ำทเ์ลท็และตลำดรัสเซีย พร้อมเสร์ิฟควำมอร่อยด้วยอำหำรท้องถิ่นหลำกเมนู 

คัดสรรที่พักพร้อมบริกำรระดับ DELUXE CLASS แสนพิเศษเฉพำะคุณ 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 28 ธนัวำคม 2561 – 1 มกรำคม 2562 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรุงเทพ ฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ 2  

Row C เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ คอยให้กำรต้อนรับ

และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำน 

23.50 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงปักกิ่ง สำธำรณรฐัประชำชนจีนโดย สำยกำรบินไทย แอรเ์วยเ์ที่ยวบนิที่ TG 674 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ปักกิ่ง – วดัลำมะ – ก ำแพงเกำ้มงักร อุทยำนเป่ยไห่ – พระรำชวงัฤดูรอ้น –          

                                              ถนนหวงัฝูจ่ิง – ปักกิ่ง 

05.30 น.      เดนิทำงถงึ  สนำมบนินำนำชำตกิรงุปักกิ่ง   สำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมอืงและ

พิธกีำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร ดว้ย โจ๊กไข่เยีย่วมำ้ เก๊ียวซ่ำ ปอเป๊ียะทอด ฮะเกำ๋ ซำลำเปำไสห้มู ไสค้รีม 

ขนมจีบไสห้มู ปำท่องโก ๋

น ำท่ำนสู่ วดัลำมะ ที่รู้จักกนัในนำม หย่งเหอกง วังองค์ชำย4 ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งท ำด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว

เป็นพระยืนไม้จันทร์ต้นเดยีวที่สงูที่สดุในโลก  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรดว้ย  ปลำกะพงทอด ขำหมูร ำ่รวย หมูอบน ้ ำแดงรวมเห็ดหอม 

เป็ดทอด กุง้ทอดพริกเกลือ หมอ้ดินอบมะเขือยำว เอ็นทอดผดัดอกบร็อคโคลี ่ผดัผกัตำมฤดูกำล 

เดินทำงสู่ ก ำแพงเกำ้มงักรท่ีอุทยำนเป่ยไห่ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสำบเป่ยไห่ หนึ่งในอุทยำนหลวงโบรำณที่มี

สภำพดทีี่สดุของจีนนำน แม้จะผ่ำนเวลำมำเนิ่นนำนนับปี มจุีดเด่นที่ส  ำคญัคอืเจดย์ีสขีำว ตั้งเด่นสง่ำอยู่ด้ำนบน

เนินเขำเกำะหยก และก ำแพงเก้ำมงักร เป็นแนวก ำแพงที่มลีวดลำยมงักรเป็นรปูสลักนูนต ่ำอย่ำงวิจิตรสวยงำม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระรำชวงัฤดูรอ้น สร้ำงขึ้นมำแล้วประมำณ 800 ปี ในสมยัรำชวงศ์จิน๋ ชมระเบยีงที่ยำวที่สดุ

ในโลกกว่ำ 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้ำงขึ้นโดยใช้งบประมำณของกองทหำรเรือ 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย เป็ดปักกิ่ง ซุปหอยงวงชำ้งปลำกุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว กุง้ใหญ่ทอด

รูปหำงนกยูง ผดัเอ็นหอยใหญ่ ซ่ีโครงหมูอบ คะนำ้ผดัน ้ ำมนัหอยทะเล ผดัไก่เสฉวน ผดัผกัรวมเพื่อ

สุขภำพ 

 หลังอำหำรค ่ำ น ำท่ำนสู่ ถนนหวงัฝูจ่ิง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปป้ิงที่คึกคักมำกที่สุดของเมืองหลวง

ปักกิ่ง 

ท่ีพกั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ   
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) ปักกิ่ง–จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระรำชวงักูก้ง-หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ จตุัรสัเทียนอนัเหมิน ซึ่งจัตุรัสที่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นศูนย์กลำงของกรงุปักกิ่ง จำกนั้นน ำ

ท่ำนสู่ พระรำชวังต้องห้ำม พระรำชวงักูก้ง สร้ำงขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อ มีต ำหนักรวมกนั 9,999 ห้อง 

เป็นที่ประทบัและว่ำรำชกำรของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ์

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ปลำซุนหยูนึง่เตำ้ซ่ี ห่ำนย่ำงกวำงตุ้งผดัไก่บำ้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ 

เคำ้หยกอบเผือก ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม เตำ้หูท้รงเคร่ืองกวำงตุง้ ซุปเป็ดตุ๋น 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่  หอฟ้ำเทียนถำน เป็นสถำนที่ซึ่งพระจักรพรรดใิช้เป็นที่บวงสรวงเทพยำดำในระยะย่ำงเข้ำฤดู

หนำวถงึเดอืนอ้ำยตำมจันทรคต ิเพ่ือให้กำรเกบ็เกี่ยวได้ผลผลิตอดุมสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย สุก้ีหมอ้ไฟจักรพรรดิ ปลำตำเดียวทรงเคร่ือง เปำฮ้ือสด

ทรงเคร่ือง  เอนหอยทรงเคร่ือง หอยทะเลทรงเคร่ือง ลูกช้ินกุง้เยื่อไผ่ เนื้ อแพะ เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เตำ้หู ้ผกั

ต่ำงๆ บะหมีส่ด 

หลังอำหำรค ่ำ น ำท่ำนชม โชวก์ำยกรรมปักกิ่ง ชมควำมมหัศจรรย์ของชำวจีนที่มีชื่อเสียงด้ำนกำรแสดง

กำยกรรมให้ทุกท่ำนได้ประทบัใจ 

 

 

 

 



ท่ีพกั   RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  (4)  ปักกิ่ง – ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน – SURPRISE OUTLET – ปักกิ่ง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีน ด่ำนจวีหยงกวน สัมผัสกับควำมมโหฬำรและควำมยิ่งใหญ่ของก ำแพง

มรดกโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่ำนจะได้สมัผัสก ำแพงเมอืงจีนอย่ำงถงึจุดสงูสดุ และพร้อมกบั

วิวทวิทศัน์ที่สวยงำม สร้ำงขึ้นคร้ังแรกเมื่อประมำณกว่ำ 2,000 ปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ย ปลำกะพงนึ่งสำมสี ขำหมูน ้ ำแดง กุง้ทอดซอสเสฉวน เนื้ อเป็ด

ผดัเห็ดป่ำ หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด ำ หมูตม้เผ็ด ผดัคะนำ้กวำงตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร เอ็นหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ดน ำ

ท่ำนช้อปป้ิงที่ SURPRISE OUTLET ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสนิค้ำของแบรนด์เนม ไม่ว่ำจะเป็น รองเท้ำ กระเป๋ำ 

เสื้อผ้ำ และอื่นๆอกีมำกมำย 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำกุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เปำฮือสดอบเนย 

หอยหลอดนึง่เตำ้ซ่ี กุง้กุลำสองรส หมอ้ดินเตำ้หู ้ ไก่ทอดหยนุนำน ผดัผกัตำมฤดูกำล ซุปกระเพำะหมูตุ๋น

เยือ่ไผ่ 

ท่ีพกั  RENAISSANCE BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) ปักกิ่ง – ชอ้ปป้ิงตลำดรสัเซีย – สนำมบิน – กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ตลำดรสัเซีย มทีี่มำจำกตอนที่สหภำพโซเวียตล่มสลำยใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดนิทำงเข้ำมำซื้อ

สนิค้ำกนัที่นี่ เพ่ือน ำไปขำยท ำก ำไรที่รัสเซีย แหล่งช้อปป้ิงบนถนนยำวนำนกว่ำ 400 เมตร ให้ท่ำนเลือกซื้อ

สนิค้ำเลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อำท ิหลุยสว์ิตตองพรำด้ำ เวอร์ซำเช่ 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนู บุฟเฟตซี์ฟู๊ดสไตลญี์่ปุ่ น 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน... 

17.05 น.  ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 615 

21.15 น.    เดินทำงถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

                             ************************************** 

หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิหรืออตัรำ

แลกเปล่ียนทั้งนี้ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญั  

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนข้ึนไป 

 

              

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

579 

559 

539 

519 

90 

419 

574 

559 

539 

519 

90 

419 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

- ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 15 ท่ำนข้ึนไป หำกเดินทำง 10-14 ท่ำน ช ำระเพิม่ท่ำนละ 4,000 บำท

  

อตัรำนี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลับ โดยสำยกำรบนิที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

 ค่ำโรงแรมที่พัก 4 คนื (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกร หรือระดบัเดยีวกนั 

 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศจีน 

 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งที่ม,ี  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 

 ค่ำประกนักำรเดนิทำงระหว่ำงเดนิทำงต่ำงประเทศวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บำท 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง 

 ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีี่เกนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ( 30 กโิลกรัมต่อท่ำน ) 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่ำโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษหัีก ณ ที่จ่ำย 3% 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

59,900.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

9,000.- 

16,000.- 

57,900.- 

55,900.- 

53,900.- 

51,900.- 

9,000.- 

16,000.- 

58,900.- 

56,900.- 

54,900.- 

52,900.- 

9,000.- 

16,000.- 



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000.- 

  - ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกดั 

  - ช ำระโดยเงินสด 

  - ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

   ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั   ธนำคำรกสิกรไทย  

       บญัชีกระแสรำยวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำม

สร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและ

ทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใด

อนัมใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย 

(กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแง

รบกวนผู้เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือ

บำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด 

ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ

ล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิด

ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเนื่องมำจำก

เหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้ เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติ

ส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึกำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์



นั้นๆ หำกท่ำนผู้ เดินทำงซื้ อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่

สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำ

รำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

กำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้น

แต่ ในกรณีที่เกดิเหตจุ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัย

ธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  บริษัท

ฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำน

สำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่ำช้ำหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่

ท่องเที่ยวดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำก

กำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเป๋ำเดนิทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่ำน

สำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถ

เลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้

ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเทีย่ว 

1. พำสปอร์ต (ต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 6 เดือน) 

2.รูปถ่ำย 2 น้ิว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.)   

(พ้ืนหลังขำวเทำ่นั้น เหน็ใบหน้ำ/เหน็หูชัดเจน ไม่ย้ิมเหน็ฟัน  

ไม่สวมเคร่ืองประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสขีำว-สอี่อน  

ชุดครุย และชุดข้ำรำชกำร) 

3. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต 

4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

5. ส ำเนำบัตรประชำชน 

6. ส ำเนำกำรเปล่ียนช่ือ (ถ้ำมี) 

7. ส ำเนำหน้ำวีซ่ำจีนคร้ังล่ำสุด (หำกมี) 

8. ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผู้จอง วันที่เข้ำพักและวันที่ออก (ทำงบริษัทจัดเตรียมให้) 

**กรณีที่ต้องกำรพักกบัเพ่ือนหรือญำติในจีนต้องแนบจดหมำยเชิญพร้อมส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตและส ำเนำหน้ำ 

Resident Permit ของผู้เชิญ ถ้ำหำกผู้เชิญเป็นคนจีน ให้ถ่ำยส ำเนำบัตรประชำชนคนจีน** 

9.กรณีที่ผู้ต้องกำรขอวีซ่ำจีนไม่ได้มำขอด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอวีซ่ำต้องเขียน ใบมอบอ ำนำจ

(ภำษำองักฤษ) พร้อมกบัส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ที่มำย่ืนแทน  

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรทีต่อ้งใชเ้พิม่: 

1.ส ำเนำสตูิบัตร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชนพ่อและแม่ หำกพ่อและแม่ไม่ได้เดินทำงพร้อมกบัเดก็ ต้องเขียนใบยินยอม

อนุญำตให้เดก็เดินทำงออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ที่เดินทำงพร้อมกบัเดก็ พร้อมทั้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน  

**ในแบบฟอร์มหัวข้อที่4.3พ่อและแม่ต้องเซน็ช่ือก ำกบัพร้อมลำยเซน็ หรือประทบัน้ิวมือเดก็**  

โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหย่ำ ใบอุปกำระเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ำมี) 

ตวัอย่ำงรูปถ่ำยทีถู่กตอ้ง 
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ข้อมูลผู้เดินทาง (เพือ่กรอกในเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน) 

ช่ือผู้เดินทาง 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................... 

 (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................ 

สถานภาพ  โสด แต่งงาน  หยา่ร้าง แต่งงานไม่จดทะเบียนคู่สมรสเสียชีวติ 

ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................................ 

อาชีพ ......................................................................... ต าแหน่งงาน..................................................... 

ส าหรับท่านทีย่งัไม่ได้แต่งงาน กรุณาระบุ ช่ือคุณพ่อและคุณแม่ 

ช่ือ-นามสกุล (คุณพ่อ)..................................................................................... อาชีพ .............................. 

ช่ือนามสกุล (คุณแม่) .................................................................................... อาชีพ ................................ 

ช่ือบริษทั/โรงเรียน ................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่บริษทั/โรงเรียน................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน ................................................................... ต่อ ................................................ 

อเีมลล์................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้สะดวก ............................................................................................................. 

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ  : ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์...................................................... ความสัมพนัธ์............................................................ 

เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่ (ภายใน 5 ปี)  เคย จ  านวน.................. คร้ัง  ไม่เคย 

ระบุ วนัท่ีเดินทาง และ เมืองท่ีเดินทางเขา้-ออก....................................................................................... 



 

 


