
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG674 บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที) 

  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ปักก่ิง  – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน  – พระราชวงัตอ้งหา้ม  – รา้นนวดเทา้  – หอบูชาฟ้าเทียน

ถาน - กายกรรมปักก่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศเทศจีน  (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง ) หลงัจากผ่านขั้นตอน การตรวจหนังสือเดินทางและ ศุลกากรแลว้  รบักระเป๋า

สมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารเชา้ นําท่านสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน  ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักกิ่ง  ประเทศจีน  เป็นจตุัรสั

ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 

เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง  1 ลา้นคน จตุัรสัแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง  (เมื่อปี

ค.ศ. 1417) เดิมมีช่ือวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่

นจื้ อแห่งราชวงศชิ์งมีการบูรณะซ่อมแซมใหมแ่ละไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น  “เทียนอนัเหมิน ” มาถึง

ปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี

สาํคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณส์าํคญัทางการเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดข้ึนและ

จารึกไวม้ากมาย 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม  ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิ น เป็น

พระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กักนัใน

นาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั  ครอบคลุมพ้ืนท่ี  720 ,000 ตารางเมตร  อาคาร  800 หลงั มีหอ้ง

ทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมีสวน  

 

 



 

 

ลานกวา้ง  ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด  มีคูและกาํแพงท่ีสูงถึง  11 เมตรลอ้มรอบ  ใชร้ะยะ เวลา

กอ่สรา้งประมาณ  14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ี  เป็น

เขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้  แมข้า้ราชการชั้นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  จึงเรียก

พระราชวงัน้ีวา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระร าชวงัแห่งน้ีกัน้พระองค์

จากโลกภายนอก  โดยมีสนมกาํนัล  ขนัที และขา้หลวงรบัใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยูใ่นนคร

ตอ้งหา้มตลอดชีวิต  เพ่ือความสาํราญของจกัรพรรดิ  ในวงัจะมีวิเสท  6,000 คน ประกอบพระ

กระยาหาร มีสนมกาํนัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัวา่ พระ

นางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึง

เขา้วงัแลว้จะไมม่ีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านแวะ  รา้นนวดเทา้  ชมการสาธิต  การนวดเทา้  ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

 จากน้ันนําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน  ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก  ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงใน

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สรา้งข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 เป็น

สถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา  เพ่ือขอพรใหฝ้น

ฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์ เป็นประจาํทุกปี  ปัจจุบนักลายเป็น

เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน  ภายในมีพ้ืนท่ีกวา่  1,668 .75 ไร่  อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่  

4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไมต่ํา่กวา่รอ้ยปี 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์

หวาดเสียวและความยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่าง

กนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น  เช่น โชวห์มุนจาน  โชวค์วงของ  เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคือ

การขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจาํกดัและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยงัช่ือเป็นโชว์

กายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก 

 

 

 



 

 

พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีสาม พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก - วดัลามะหย่งเหอกง – รา้นป่ีเซียะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น  หรือ อ้ีเหอหยวน  ตั้งอยูใ่นเขตไห่เต้ียน  ห่างจากตวัเมือง

ปักกิ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ  15 กิโลเมตร  พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี  1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น

ทะเลสาบคุนหมิง  จากน้ันนําดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา  พรอ้มตาํหนักน้อยใหญ่

หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดิมน้ันเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน  

ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง  

โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง  ใช้

เวลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศ์

ชิงทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจาก

พระราชวงัหลวงท่ีปักกิ่ง  ในฤดูรอ้นมาประทบัท่ี

พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งน้ี  ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัวา่อุทยาน

แห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  จากน้ันนํา

ท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักกิ่ง ระหวา่งทาง นําท่านแวะชม 

รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบาํรุงผิว ท่ีสกดัมาจากไข่มุก

น้ําจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําชม วดัลามะหย่งเหอกง  วดัใหญ่ท่ีเกา่แกข่องศาสนา

พุทธนิกายทิเบตอนัลือช่ือในกรุงปักกิ่ง  เป็นโบราณสถาน

ท่ีรวมเอกลกัษณข์องชนชาติฮัน่  แมนจู มองโกล  และทิเบต  ส่ีชนชาติสาํคญัของจีนไวไ้ดอ้ยา่งลง

ตวัและครบครนั  ซ่ึงมีอยูเ่พียงแห่งเดียวเท่าน้ันในประเทศจีน  มีเน้ือท่ีกวา่  60 ,000 ตาราง

กิโลเมตร มีตาํหนักต่างๆกวา่ 1,000 หอ้ง แต่เดิมวดัน้ีเคยเป็นวงัท่ีประทบัขององคช์ายส่ี  ของลํ้า

ค่าในวดัลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยูใ่นวิหารวา่นฝเูก๋อ  ซ่ึงเป็นวิหารท่ีสูงใหญ่

ท่ีสุดภายในวดัลามะ  สูงกวา่ 30 เมตร มีหลงัคา  3 ชั้น กอ่ดว้ยไมท้ั้งหมด  ในวิหารประดิษฐาน

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน  ท่ีแกะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม  สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 

เมตรฝังอยูใ่ตดิ้น อีก 18 เมตรอยูเ่หนือพ้ืนดิน  พระพุทธรูปทั้งองคม์ีน้ําหนักประมาณ  100 ตนั 

ไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก จากน้ันนําท่านแวะ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน และท่ีน่ีท่านจะ 

 

 

 



 

 

ไดศึ้กษาศาสตรแ์ห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแก้ไขฮวงจุย้ของชาวจีน  เหมาะสาํหรบั

ท่านท่ีทาํการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสี่ รา้นหยก - กาํแพงเมืองจนีด่านจหีย่งกวน – ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก  – ตลาดรสัเซีย  

รา้นผา้ไหม - ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าค่าแกค่น

ท่ีท่านรกั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพงหมื่นล้ี” 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน กาํแพง

ส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนั 

หรือซงัหนู คาํวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นคริสตกาล) 

นําท่านถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือท่ีรูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงันก” เป็น

สนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ส่วนท่ีเรียก วา่ "สนามรงันก"น้ัน 

เพราะลกัษณะของสนามมีการออกแบบใหดู้คลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบั

กนัไปมา จนดูคลา้ยรงันกขนาดใหญ ่จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ โดยเร่ิมกอ่สรา้งข้ึนเมื่อเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ินพรอ้มเปิดใชง้านเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการ

ออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีออกแบบร่วมกบั 

China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยม ีอา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยั

ชาวจีนเป็นคนใหค้าํปรึกษาในการออกแบบ   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี  ซ่ิวสุ่ยเจีย  หรือท่ีคนไทยรูจ้ ั กกนัในนามของ  ตลาดรสัเซีย  ซ่ึงเป็นแหล่ง รวม

สินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้ เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย  อาทิกุชช่ี  พราดา้  ดีแอนดจ์ี  

หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงัไนกี้  อาดิดาสและแบรนดช์ั้นนําอ่ืนๆ  จนหลายคนท่ีบอกวา่มาเมือง

จีนจะตอ้งมาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี จากน้ันนําท่านชม ผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน   

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

จากน้ันนําท่านสู่ ถนนหวงัฝูจิง่  เป็นยา่นการคา้ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง  

เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมยัใหม่  แผงขายอาหารกทาน เล่นและ

รา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่งท่ี

นักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง 

 

 



 

 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ ปักก่ิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

........... น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตปัิกก่ิง 

06.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG675 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที)     

11.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า18ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

03 – 07 พฤษภาคม 2561 16,777 19,777 19,777 3,500 8,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2561 18,777 21,777 21,777 4,500 9,900 

17 -21 พฤษภาคม 2561 16,777 19,777 19,777 4,000 8,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2561   18,777 21,777 18,777 4,500 9,900 

07 – 11 มิถุนายน 2561 16,777 19,777 19,777 3,500 8,900 

21 – 25 มิถุนายน 2561 16,777 19,777 19,777 3,500 8,900 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ , ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไข่มุก  , รา้นป่ีเซียะ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์  

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคั บใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300หยวน/รา้น/ท่าน 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ มีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํ หน่ายในวนัสุดทา้ย  ลูกทวัรท์่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลู กทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สาํหรบัท่านท่ีเดินทางไปและกลบัพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน ห รือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือ นการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํ

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง น้อยกวา่  15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ี ยว เช่น 

การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหน้าเต็ม  100% ซ่ึงเมื่อจอง

และจา่ยมดัจาํแลว้  ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆ  ทั้งส้ิน  และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่า บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้ นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของ ประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงา น การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึ งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ือง

ไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่านั้น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตตั์วจริงมา  

 

 

 

 

ตวัอยา่งส าเนาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ 


