
 

 

 

 
 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

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

มเีจา้หน้าที่คอยตอ้นรบั และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที่นัง่บนเครื่องบิน  

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

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที) 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ปักก่ิง – จตัุรสัเทียนอันเหมิน – พระราชวังตอ้งหา้ม – รา้นนวดเทา้ – หอบูชาฟ้าเทียน

ถาน - กายกรรมปักก่ิง 

05.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋า

สมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารเชา้น าท่านสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจตุัรัส

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

เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จตุัรัสแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศ์หมิง (เมื่อปี

ค.ศ. 1417) เดิมมชีื่อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมนิ” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่

นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึง

ปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมนิถือเป็นสญัลักษณ์ที่ส าคญัของประเทศจนีเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่

ส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมเีหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองในประวติัศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้ นและ

จารึกไวม้ากมาย 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน  



 

 

เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวงัตอ้งหา้มยังรูจ้กั

กนัในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวงั ครอบคลุมพ้ืนที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มี

หอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมพีระที่นัง่ 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมี

สวนลานกวา้ง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้

ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแห่ง

น้ี เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึง

เรียกพระราชวงัน้ีว่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวงัแห่งน้ีกั้น

พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขนัที และขา้หลวงรับใชซ้ึ่งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศัยอยู่ใน

นครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจักรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบ

พระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึ่งมขีนัที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกันว่า 

พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชาย

หนุ่มซึ่งเขา้วงัแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

 จากน้ันน าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงใน

สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สุดแห่งหน่ึงในจนี สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็น

สถานที่ซึ่งจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศ์ชิงใชเ้ป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝ้น

ฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุธ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันกลายเป็น

เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 

4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไมต่ า่กวา่รอ้ยปี 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์



 

 

หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่าง

กนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลท์เลยคือ

การขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพ้ืนที่จ ากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชว์

กายกรรมที่มชีื่อกอ้งโลกมาก 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัที่สาม พระราชวงัฤดรูอ้น – รา้นไข่มุก - วดัลามะหยง่เหอกง – รา้นป่ีเซียะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เต้ียน ห่างจากตัวเมือง

ปักกิ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น

ทะเลสาบคุนหมงิ จากน้ันน าดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้ง

วังบนภูเขา พร้อมต าหนักน้อยใหญ่หลายหลัง  สวน

ดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิมน้ันเป็นวังหลวงและสวน

ดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อ

เติมในสมยัราชวงศห์มงิและชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คัง

ซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใชเ้ป็นที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง 

ในฤดูรอ้นมาประทับที่พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งน้ี ซึ่งเป็นที่

ยอมรบักนัวา่อุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุด

ของจนี จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ระหว่าง

ทางน าท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซื้ อครีมไข่มุกบ ารุงผิว 

ที่สกดัมาจากไข่มุกน ้าจดื ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าชม วัดลามะหย่งเหอกง วดัใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง 

เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจ ูมองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติส าคัญของ

จีนไวไ้ด้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในประเทศจีน มีเน้ือที่กว่า 

60,000 ตารางกิโลเมตร มตี าหนักต่างๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดิมวดัน้ีเคยเป็นวงัที่ประทับของ



 

 

องคช์ายส่ี ของล ้าค่าในวดัลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่ง

เป็นวหิารท่ีสงูใหญ่ที่สุดภายในวดัลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไมท้ั้งหมด ใน

วหิารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดว้ยไมจ้นัทน์หอม สูง 26 

เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่เหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน ้ าหนัก

ประมาณ 100 ตนั ไดถู้กบันทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจ้นัทร์หอม

ตน้เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากน้ันน าท่านแวะ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง

ของจนี และท่ีน่ีท่านจะ 

ไดศ้ึกษาศาสตรแ์ห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรับ

ท่านที่ท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ส่ี รา้นหยก - ก าแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก – ตลาดรสัเซีย  

รา้นผา้ไหม - ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คน

ที่ท่านรกั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี หรือที่ชาวจนีเรียกวา่ “ก าแพงหมืน่ล้ี” 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลักษณ์ทางประวติัศาตร์ของประเทศจนีอนัยาวนาน ก าแพง

ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนั 

หรือซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) 

น าท่านถ่ายรปูหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง หรือที่รูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงันก” เป็น

สนามกีฬาหลักที่ใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ส่วนที่เรียก วา่ "สนามรงันก"น้ัน 

เพราะลักษณะของสนามมกีารออกแบบใหดู้คลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบั

กนัไปมา จนดูคลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ที่นัง่ โดยเริ่มก่อสรา้งขึ้ นเมือ่เดือน

มนีาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ินพรอ้มเปิดใชง้านเมือ่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการ

ออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ออกแบบร่วมกบั 

China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยม ีอา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยั

ชาวจนีเป็นคนใหค้ าปรึกษาในการออกแบบ   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรูจ้ักกันในนามของ ตลาดรสัเซีย ซึ่งเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนด์จีน และสินคา้เลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราดา้ ดีแอนด์จ ี

หรืออย่างรองเทา้กีฬาชื่อดังไนกี้  อาดิดาสและแบรนด์ชั้นน าอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมือง

จนีจะตอ้งมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่น่ี จากน้ันน าท่านชม ผา้ไหม ที่ขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  

ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ที่ท าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการคา้ที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง 

เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่สมัยใหม่  แผงขายอาหารกทานเล่นและ

รา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตล์ตะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่งที่

นักท่องเที่ยวต่างชาติมกันิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ปักก่ิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

........... น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติปักก่ิง 

06.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที)     

11.05 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 



 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า20ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า20ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

24 – 28 สิงหาคม 2561 16,777 19,777 19,777 3,500 8,900 

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

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

11 – 15 ตลุาคม 2561 18,900 21,900 21,900 4,000 9,900 

12 – 16 ตลุาคม 2561 18,900 21,900 21,900 4,000 9,900 

19 – 23 ตลุาคม 2561 18,900 21,900 21,900 4,000 9,900 

26 – 30 ตลุาคม 2561 17,900 20,900 20,900 3,500 8,900 

02 – 06 พฤศจกิายน 2561 17,900 20,900 20,900 3,500 8,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 17,900 20,900 20,900 3,500 8,900 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 17,900 20,900 20,900 3,500 8,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 17,900 20,900 20,900 3,500 8,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 18,900 21,900 21,900 4,000 9,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 18,900 21,900 21,900 4,000 9,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือรว่มโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง



 

 

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านที่เดินทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจอง

และจ่ายมัดจ าแล้ว ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว 

หากมกีารยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรื่องขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้



 

 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด งาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

 



 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้ นเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

ตวัอยา่งส าเนาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ 


