
 

 
 

 

 
 

 

 

เทียนสิน ปักกิง (5D N) 

“TSN01 BEIJING สะท้านภพ” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 



สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 808 DMK(กรงุเทพ) – TSN(เทียนสิน) 15.55 – 21.4  

XJ 809 TSN(เทียนสิน) - DMK(กรงุเทพ) 22.40 – 02.15 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. (  ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

 

วนัที   กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)                                                  (-/-/-)  

12. 0น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

 ชนั  เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข  สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพอืเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันีขนึอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทศุีลกากร ด่านตรวจคนเข้า

เมอืง 

. น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR 

ASIA X เทยีวบนิท ีXJ 808 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ  

ชวัโมง ** 

. น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ประเทศเทศจีน (ตามเวลาท้องถนิเรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชวัโมง) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย....จากนันนํา

ท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั  

พกัที HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า    

วนัที 2 
 นครเทียนสิน – นังรถไฟความเรว็สงู สู่ เมืองปักกิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงั    

 ต้องห้าม – ร้านผลิตภณัฑย์างโอโซน – โชวก์ายกรรมปักกิง                                       (B/L/D)                         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําท่าน นังรถไฟความเรว็สูง สู่ กรงุปักกิง มรีะยะทางโดยประมาณ  กโิลเมตร ดว้ยความเรว็ 

- กิโลเมตร/ชวัโมง จงึใช้เวลาวงิแค่เพยีง  นาทเีท่านัน จากนันนําท่านสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน 

ตงัอยู่ใจกลางกรุงปักกงิ ประเทศจนี เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลก ดว้ยพนืททีงัสนิ ,  ตร.

ม. (กว้าง  เมตร, ยาว  เมตร) สามารถจุประชากรได้ถงึ  ล้านคน จตุัรสัแห่งนีถูกสรา้งขนึในสมยั

ราชวงศ์หมงิ (เมอืปีค.ศ. ) เดิมมชีอืว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ.  ซึงเป็นสมยั

จกัรพรรดซิุ่นจอืแห่งราชวงศ์ชงิมกีารบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถึง

ปัจจุบนั จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทสีําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทตีงัของสถานทสีําคญัทาง

ราชการอกีทงัเคยมเีหตุการณ์สาํคญัทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขนึและจารกึไวม้ากมาย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม พระราชวงัต้องห้าม ตงัอยู่ทางทศิเหนือของจตุรสัเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวงัหลวงมาตงัแต่

สมยักลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จกักันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง 

ครอบคลุมพนืท ี ,  ตารางเมตร อาคาร  หลงั มหี้องทงัหมด ,  ห้อง และมพีระทนีัง  องค ์

หอพระสมดุ หอ้งหบัต่างๆอกีมาก รวมทงัยงัมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชอืมกนัโดยตลอด มคีูและกําแพงทสีูง

ถงึ  เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ  ปี ตงัแต่ พ.ศ.  จนถึง พ.ศ.   ในอดตี

พระราชวงัแห่งนี เป็นเขตหวงห้ามไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชนัสูงยงัต้องขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ 

จงึเรยีกพระราชวงันีว่า "พระราชวงัต้องห้าม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีกนัพระองคจ์าก

โลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขนัท ีและขา้หลวงรบัใช้ซงึคนเหล่านีต้องอาศยัอยู่ในนครต้องหา้มตลอดชวีติ 

เพอืความสําราญของจกัรพรรด ิในวงัจะมวีเิสท ,  คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล ,  นาง 

ซงึมขีนัท ี ,  คน คอยดูแลให้ มคีําเล่าลอืกนัว่า พระนางซูสไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถึง 

 ชุด และทรงส่งขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซงึเขา้วงัแล้วจะไม่มผีู้ใดพบเหน็อกีเลย จากนันนําท่านสู่ ร้าน

ผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครอืงนอนเพอืสุขภาพชนิดต่างๆ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูสุกีมองโก 

หลงัอาหารนําท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิง เป็นโชวท์ขีนึชอืของเมอืงปักกงิ ซงึเป็นการแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชุด แต่

ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นต้น แต่ไฮ

ไลท์เลยคอืการขบัมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คนัวนอยู่ในพนืทจีํากดัและโวกายกรรมปักกงินันยงัชอืเป็นโชว์

กายกรรมทมีชีอืก้องโลกมาก 



 
 

พกัที FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วนัที 3 
     พระราชวงัฤดรู้อน – ร้านหยก – กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยง่กวน  – ศนูยส์มนุไพรจีน (บวัหิมะ) -   

     ถนนคนเดินหวงัฝจิูง                                                                                                          (B/L/D)                                                                                    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดรู้อน หรอื อีเหอหยวน ตงัอยู่ในเขตไห่เตยีน ห่างจากตวัเมอืงปักกงิไปทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ  กโิลเมตร พระราชวงันีมพีนืท ี ,  ไร ่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนันนําดนิ

ไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภเูขา พรอ้มตําหนกัน้อยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า  แห่ง เดมินันเป็น

วงัหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.  มีการต่อเติมในสมยัราชวงศ์หมงิและชิง 

โดยเฉพาะสมยัพระเจ้าคงัซีถึงสมยัพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง  ปี แล้วเสรจ็ในปี ค.ศ.  กษัตรยิ์

ราชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทเีสดจ็แปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงทปัีกกงิ ในฤดูรอ้นมาประทบั

ทพีระราชวงัฤดรูอ้นแห่งนี ซงึเป็นทยีอมรบักนัว่าอุทยานแห่งนีเป็นอุทยานหลวงทงีดงามทสีุดของจนี จากนัน

นําทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงปักกงิ นําทุกท่านสู่ ร้านหยก  ซงึเป็นเครอืงประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็น

ของฝากอนัลาํค่าแก่คนทที่านรกั 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่ กาํแพงเมืองจีน หรอืทชีาวจนีเรยีกว่า “กาํแพหมืนลี”  ใน  สงิมหศัจรรยข์องโลกยุค

กลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ทปีรากฏในปัจจุบนัสรา้งขนึใน

สมยัราชวงศฉ์นิ ทงันีเพอืป้องกนัการรกุรานจากชาวฮนัหรอืซงัหนู คาํว่า ซวงหนู ตงัแต่สมยัราชวงศ์โจว (ราว 

 ปีก่อนครสิตกาล)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรเพือจีน ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทรีูจ้กักนัดใีนชอื “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบ้าน จากนันนําท่านสู่ ถนนหวงัฝจิูง เป็น

ย่านการค้าทเีป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุงปักกงิ เป็นศูนยร์วมของรา้นค้าแบรนด์เนมและแฟชนั

สมยัใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีรส์ไตล์ตะวนัตก เป็นแหล่ง

นัดพบของวยัรุน่และแหล่งทนีักท่องเทยีวต่างชาตมิกันิยมมาเยอืนของกรงุปักกงิ 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า    

วนัที 4 
     ร้านปีเซียะ – ผา่นชมสนามกีฬารงันก – หอบชูาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มกุ – ตลาดรสัเซีย – 

  นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่                                                                      (B/L/D)                                                                                                                       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านสู่ ร้านปีเซียะ สงิศกัดสิทิธเิกยีวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี ทนีีท่านจะได้ศกึษาศาสตร์

แห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจนี เหมาะสําหรบัท่านททีําการค้าขาย หรอื

ประกอบกจิการต่างๆ นําท่านถ่ายรปูหน้า สนามกีฬาแห่งชาติกรงุปักกิง หรอืทรีูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงั

นก” เป็นสนามกีฬาหลกัทใีช้ในการแข่งขนักีฬาโอลมิปิกฤดูร้อน  ส่วนทเีรยีก ว่า "สนามรงันก"นัน 

เพราะลกัษณะของสนามมกีารออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหลก็มาสอดประสานทบักนัไปมา จนดู

คลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จผุูช้มได ้ ,  ทนีงั โดยเรมิก่อสรา้งขนึเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ.  เสรจ็สนิพรอ้ม

เปิดใช้งานเมอืเดอืนมนีาคม พ.ศ.  เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหว่าง Herzog & DeMeuron 

สถาปนิกชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ทอีอกแบบร่วมกบั China Architecture Design Institute และบรษิทั Arup โดย



ม ีอ้าย เหว่ย เหว่ย ศลิปินร่วมสมยัชาวจนีเป็นคนให้คําปรกึษาในการออกแบบ นําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียน

ถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.  หนึงในสถานทที่องเทยีวทโีด่งดงัทสีุดแห่งหนึงในจนี 

สรา้งขนึมาตงัแต่สมยัราชวงศ์หมงิ ค.ศ.  เป็นสถานทซีงึจกัรพรรดแิห่งราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ชงิใช้

เป็นทบีวงสรวงเทพยดา เพอืขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พชืพนัธุ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็น

ประจาํทุกปี ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีนืทกีว่า , .  ไร่ อุดมไปด้วย

ตน้ไป๋กว่า ,  ตน้ แต่ละตน้มอีายไุมต่ํากว่ารอ้ยปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู เป็ดปักกิง+ไวน์แดง 

  หลงัอาหารนําท่าน ร้านไข่มกุ เลอืกซอืครมีไข่มกุบํารงุผวิ ทสีกดัมาจากไข่มกุนําจดื ทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 

จากนันนําท่านช้อปปิงท ีตลาดรสัเซีย ซงึเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์จนี และสนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนม

ต่างๆมากมาย อาทกิุชช ีพราด้า ดแีอนดจ์ ีหรอือย่างรองเท้ากฬีาชอืดงัไนก ีอาดดิาสและแบรนด์ชนันําอนืๆ 

จนหลายคนทบีอกว่ามาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซอืของเลยีนแบบ จากนันนําท่านเดนิทางสู่ นครเทียนสิน หรือ

เทียนจิน (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) “เพชรเมด็งามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทยีนสนิเป็นเมอืงรมิชายฝัง

ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในจีนตอนเหนือ เป็นท่าเร ือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความน่าสนใจทาง

ประวตัศิาสตรท์สีามารถเดนิชมได้ทวัไป ท่านสามารถพบเหน็อาคารสไตลย์ุโรปของเทยีนสนิในอดตีเมอืครงั

ยงัเป็นท่าเรอืในสนธสิญัญา ผสมกบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นในสมยัราชวงศ์ชงิ ซงึสามารถอยู่ร่วมกนัได้

อยา่งลงตวั 

 คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกทา่นสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ 



 . น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทยีวบนิท ี

XJ 80    ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ  ชวัโมง ** 

วนัที  
    กรงุเทพฯ  (ดอนเมือง)                                                                                                   (-/-/-

)                                                                                         

 . น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ......พร้อมความประทบัใจ 

 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์งันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตวั

เครอืงบินอตัรา  

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 256  

08 – 12 สงิหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 สงิหาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 256  

05 – 09 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

12 – 16 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

19 – 23 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

24 – 28 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

26 – 30 กนัยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 



วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 256  

10 – 14 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

15 – 19 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500 

17 – 21 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

22 – 26 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุาํกว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิม 3,  บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืนเมืองให้นักท่องเทียวทวัไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ -  นาที ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทงัสิน 

และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน  หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยืนวีซ่าเอง ** 



 

**  ท่านทีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่าน

ทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง 

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนํีาหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 

 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม



ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกินกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซี่าชาวต่างชาต ิซงึไม่ได้รบัการยกเว้นยนืวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพมิจากค่าทวัร์ ,  หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยนืวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผู้ถอืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเทยีวแบบเดยีว ( วนัทําการ) ท่านละ ,  บาท 

(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านต้องไปยนืดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได้ รวมทงัไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุตํากว่า  ปี เดนิทางพรอ้มผู้ปกครอง ในเส้นทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว  

เมอืง) ต้องยนืวซี่าเดยีวเท่านัน 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทงัสนิ ทําใหไ้ม่สามารถยนืวซี่ากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการทาํ วซ่ีาเดยีวยนืปกต ิ  วนั ทาํการ ท่านละ ,  บาท หรอื วซ่ีาด่วน 

 วนั ทาํการ ท่านละ ,  บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สําหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)  

- กรณีทสีามารถยนืวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกค้าประสงคต์้องการทําวซ่ีาเดยีวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซ่ีาใกล้

บา้นท่าน 

- สาํหรบัผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ  ดงัต่อไปนี  .อสิราเอล   .อฟักานิสถาน   .ปากสีถาน  .อุซ

เบกิสถาน   .ทาจิกิสถาน  .เติร์กเมนิสถาน .คาซัคสถาน .อิรัก .อิหร่าน .อียิปต์ .

ซาอุดอีาระเบยี .ซเีรยี .เลบานอน .อนิเดยี   .ศรลีงักา .ลเิบยี .ซูดาน .แอลจเีรยี .

ไนจเีรยี .ตุรก ี .เยเมน   .โอมาน   .จอรแ์ดน   .โซมาเรยี 

(ตงัแต่ปี  เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดยีวเท่านัน)  

 

 



เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง เนืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชนัขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทนีังการจองภายใน  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี กรุณาชําระเงนิใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา

ใหม ่นนัหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีัง

ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอืนต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผู้เดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 



 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ ีเป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีาํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 กรณทีที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา



ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

 ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

 ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน) 

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน!! 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ทมีอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสติูบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายตุาํกว่า  ปี 

 รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด . * .  ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  
 

การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทชีดัเจน  
ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารทใีชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันีขนึอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงนันๆ กําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั 

สําหรับบคุคลทเีคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปน ีตังแตว่นัท ี1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซงึไดแ้ก ่



1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อริัก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์

**เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


