
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 
 
21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI 

AIRWAYS  
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

23.40 น. เหริฟ้าสู ่กรงุปกัก ิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิท ี ่TG674 

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 
วนัท ีส่อง ปักกิง่ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี  
                       หอบูชาฟ้าเทยีนถาน - ชมโชวก์ายกรรมปักกิง่ 
05.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิักก ิง่ ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รุงปักกิง่   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารเชา้น าทา่นสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรัุส

ขนาดใหญอั่นดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื้นทีท่ัง้สิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 
เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปี
ค.ศ. 1417) เดมิมชี ือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรด ิ
ซุน่จือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึ
ปัจจุบัน จัตุรัสเทยีนอันเหมนิถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจีนเพราะเป็นทีต่ัง้ของ
สถานทีส่ าคัญทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตกุารณส์ าคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจิีน
เกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย 

 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตุรัสเทยีนอันเหมนิ เป็น
พระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจั้กกัน



ในนาม พพิิธภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลมุพื้นที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้ง
ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีูและก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา
กอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแหง่นี ้เป็นเขต
หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียก
พระราชวังนีว้า่ "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแหง่นีกั้น้พระองค์
จากโลกภายนอก โดยมสีนมก านัล ขันท ีและขา้หลวงรับใชซ้ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศัยอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่ลอืกันว่า พระ
นางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่ม
ซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ  
น าท่านชม หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งใน
สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ดง่ดังทีสุ่ดแหง่หนึ่งในจีน สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 
เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพร
ใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบัน
กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋
กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายุไมต่ า่กวา่รอ้ยปี 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แต่ละการแสดงจะ
แตกตา่งกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แตไ่ฮ
ไลทเ์ลยคอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คันวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากัดและกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็น
โชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัท ีส่าม วดัลามะ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  รา้นไขมุ่ก - น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง้ 
                      ทะเลสาบโฮว่ไห ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าชม วดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่ีเ่กา่แกข่องศาสนาพุทธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรงุปักกิง่ 

เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลักษณข์องชนชาตฮ่ัิน แมนจู มองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิ าคัญ
ของจนีไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซึง่มอียู่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในประเทศจนี มเีนื้อทีก่ว่า 



60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักตา่งๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดมิวัดนีเ้คยเป็นวังทีป่ระทับของ
องคช์ายสี ่ของล ้าคา่ในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยู่ในวหิารวา่นฝูเกอ๋ ซึง่
เป็นวหิารทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวัดลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด ใน
วหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจั้นทนห์อม สงู 26 
เมตร สว่นล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์นี ้าหนัก
ประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากไมจั้นทรห์อม
ตน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอน
เพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีส้มุนไพร 
จากนั้นน าท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลอืกซือ้ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ทีส่กัดมาจากไข่มุกน ้าจืด ที่
เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 
จากนั้นน าท่าน น ัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้  “หูถง้” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณเ์ฉพาะของปักกิง่ สว่นใหญส่รา้งในสมัยราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยู่ราย
รอบบริเวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริ่มนัน้การจัดทีพั่กอาศัยในหูถง้จะก าหนดตามฐานะทาง
สังคม ยิง่อยู่ใกลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมทีส่งูขึน้ตามล าดับ 
หถูง้ทีอ่ยู่ในแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศยัของขนุ
นางและชนชัน้สงู สว่นหถูง้ทีอ่ยู่ในแนวทศิเหนอืจรดทศิใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัยของสามัญชน 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสาบโฮว่ไห ่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใจกลางกรุงปักกิง่ อยู่ใน
ย่านทอ่งเทีย่วปักกิง่ ทีม่รีา้นอาหาร ผับ บารเ์รียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แตล่ะรา้นก็ไดต้กแต่ง
ในแบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตาร์บัค ทีอ่อกแบบตกแต่งใน
สถาปัตยกรรมจนี เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วยอดนยิมของชาวปักกิง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปักก ิง่ 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 



 
วนัท ีส่ ี ่ รา้นหยก - ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน - ชมิผลไมส้ดๆตามฤดูกาล - รา้นบวัหมิะ 
                      ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล า้คา่แก่
คนทีท่า่นรัก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “ก าแพงหมืน่ลี”้ 
1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สัญลักษณท์างประวัตศิาตรข์องประเทศจนีอันยาวนาน 
ก าแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกันการรุกรานจาก
ชาวฮันหรอืซังหนู ค าวา่ ซวงหนู ตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล)  

 
เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่สวนผลไม ้ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆจากสวนของชาวบา้นทอ้งถิน่ โดยในแตล่ะเดอืน
จะมผีลไมใ้หท้า่นไดช้มิแตกตา่งกันไป สามารถแบง่ไดต้ามชว่งฤดกูาลดังนี ้ 
มนีาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอวเ์บอรร์ ีทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
พฤษภาคม - มถินุายน  สวนเชอรร์ี ่ทานไดท้า่นละ 10 ผล และ  
กรกฎาคม - กันยายน  สวนลกูทอ้ ทานไดท้านละ 2 ผล เดอืน  
ตลุาคม - พฤศจกิายน  สวนแอปเป้ิล ทานไดท้า่นละ 2 ผล 
(หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางสภาพอากาศเปลีย่นแปลง สวนผลไมไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้ขอสงวน 
สทิธ์ใินการไมจั่ดโปรแกรมทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหท้า่นทกุกรณ)ี 
น าทา่นแวะชม รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซู่ถัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   
จากนัน้นาทา่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิง่ ย่านการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุงปักกิง่ เป็น
ศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม ่แผงขายอาหารทานเลน่และภัตตาคาร รา้น
กาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหลง่นัดพบของวยัรุ่นและนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมัิกนยิมมา
เยอืนของกรุงปักกิง่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
วนัท ีห่า้ พระราชวงัฤดูรอ้น - รา้นป่ีเซยีะ - ปักก ิง่ - กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืง
ปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มพีื้นที ่1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคนุหมงิ จากนั้นน าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญ่
หลายหลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไล
ขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึ
สมัยพระเจา้เฉยีนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็น
ทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูรอ้นมาประทับที่
พระราชวังฤดูรอ้นแหง่นี้ ซึง่เป็นทีย่อมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ด
ของจนี  

 
น าทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ีท่า่นจะได ้
ศกึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับ
ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจั้ก 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิกัก ิง่ 
17.05 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เท ีย่วบนิท ี ่TG615 

(มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
21.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก
ตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเท ีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 



 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

01 – 05 มนีาคม 2562  17,999 20,999 3,500 8,900 

02 – 06 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

08 – 12 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

14 – 18 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

15 – 19 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

11 – 15 เมษายน 2562 29,999 32,999 5,500 12,900 

13 – 17 เมษายน 2562 31,999 34,999 5,500 12,900 

14 – 18 เมษายน 2562 25,999 28,999 4,500 10,900 

26 – 30 เมษายน 2562 20,999 23,999 3,500 8,900 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 21,999 24,999 4,500 10,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 21,999 24,999 4,500 10,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวร์ทา่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวรท์ัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 30 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 
วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระ
แลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท
จะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรือขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคนืค่าตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า

หรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่า
บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเด ินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 



5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 
บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืข ึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน า

ข ึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทุก

กรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน 

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 


