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HAPPY NIGHT BEIJING 5D 3N 
กรงุปักก่ิง – เมืองโบราณก ูเ๋ป่ย - ก าแพงเมือง

จีน(ด่านซือหมา่ไถ) สิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7ของโลก 

5วนั 3คืน โดยสายการบินไทย TG 674/615 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 11 – 15 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 
 
 
 
 

พเิศษ..… ลิ้มรสเป็ดปักกิง่+ไวนแ์ดง, สกุี้ปักกิง่ พรอ้มโชว์กายกรรมปักกิง่ 
 

มีความยินดีเสนอโปรแกรมพิเศษน าท่านเยือนแดนมงักรนครแห่งประวติัศาสตรค์น้หา ความมหศัจรรย์

หลงัมา่นไมไ้ผ่ของพระนางซูสีไทเฮาท่ีสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระราชวงัโบราณมรดกโลก และทอ้งพระโรงอันงดงามตระการตาใน

เขตพระราชฐานตอ้งหา้ม 

ก าแพงเมืองจนี (ด่านซือหม่า)  ก าแพงเมืองจีนด่านน้ีเป็นด่านท่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากเป็นก าแพง 

เมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิงเพียงแห่งเดียวของจีนท่ี

ยงัไมผ่่านการบรูณะซ่อมแซม อีกทั้งยงัตั้งอยูบ่นภูมิประเทศท่ีเป็นผาสูง

ชนั ท าใหทิ้วทศัน์สวยงามมาก  

เมืองโบราณกู๋เป่ย   อยูใ่ตก้ าแพงเมืองจีนโบราณ มีประวติัยาวนานถึง 4100 กวา่ปี ซ่ึงเป็น

ก าแพงเมืองจีนโบราณส่วนหน่ึงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีน  

พระราชวงัฤดูรอ้น   ชมพระราชวงัฤดูรอ้นอ้ีเหอหยวนของพระนางซูสีไทเฮาและทะเลสาบ 

คุนหมิง ซ่ึงเป็นทะเลสาบขุดขนาดใหญ่ 

หอฟ้าเทียนถาน    ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นท่ีบชูาและบวงสรวงเทวดาฟ้า  

 

จากน้ันใหท่้านต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมปักก่ิง และล้ิมรสเป็ดปักก่ิง+ไวนแ์ดง, สุก้ีมองโกล อิสระ

ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของนครปักก่ิง และของท่ีระลึกต่างๆ อยา่งจุใจ พรอ้มบริการ อนัเป็นมาตรฐาน 
   

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  

20.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์ D   สาย

การบินไทย เจา้หนา้ท่ีของบริษัท บ๊ิกเวิลด ์   ฮอลิเดย ์ คอยใหก้ารตอ้นรบั   ดูแลดา้นเอกสาร

และสมัภาระในการเดินทาง 

ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้  / ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 3 รา้น *** 

เท่ียวไดเ้ต็มท่ี ไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลา   
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23.50 น. น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG674 พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

 

วนัที่สองของการเดินทาง            ปักก่ิง-กู่เป๋ย – ชมเมืองโบราณ - ก าแพงเมืองจนีด่านซือหม่า  

                                            (โดยสารกระเชา้ Cable Car) - ปักก่ิง 

05.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักก่ิง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  น าท่าน

เดินทางสู่ตวัเมืองใจกลางกรุงปักก่ิง   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (1) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมี่หยุน อ าเภอม่ีหยุนเป็นเมืองโบราณ ซ่ึงมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานไปประมาณ 10 ลา้นปี ท่ีผ่านมาบรรพบุรุษ

สรา้งเมืองในแผ่นดินน้ี พ้ืนท่ี Miyun เป็นเนินเขาท่ีเงียบสงบ น าท่าน

เท่ียว ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย ์ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ าเภอมี่หยุน อยูใ่ตก้ าแพง

เมืองจีนโบราณ มีประวติัยาวนานถึง 4100 กวา่ปี ซ่ึงเป็นก าแพงเมือง

จีนโบราณส่วนหน่ึงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจีน ใตเ้ชิงเขาท่ีตั้งด่านซือหมา่ไถ 

มีบ่อน ้าพุ 2 แห่ง ซ่ึงแห่งหน่ึงเป็นน ้าพุรอ้น และอีกแห่งหน่ึงเป็นน ้าพุเย็น และน ้าพุทั้งสองแห่ง

ไหลมารวมกนักลายเป็นทะเลสาบยวนหยางห ูการสรา้งเมืองริมน ้าน้ีแห่งน้ีจึงใชธ้ารน ้าท่ีไหลจาก

ทะเลสาบเป็นหลกั ใหท่้านเดินชมและเก็บภาพความประทบัใจของตวัอาคารท่ีเลียนแบบ

สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิงและชิง ตลอดจนโซนจดัแสดงวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีจดัแสดงได้

อยา่งลงตวั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเท่ียว ชมก าแพงเมืองจนีด่านซือหม่า (โดยสาร

กระเชา้ Cable Car) ก าแพงเมืองจีนด่านน้ีเป็นด่านท่ีมีช่ือเสียง

มาก ไดช่ื้อวา่เป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีน เน่ืองจากเป็น

ก าแพงเมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิงเพียงแห่ง

เดียวของจีนท่ียงัไมผ่่านการบรูณะซ่อมแซม อีกทั้งยงัตั้งอยูบ่น

ภูมิประเทศท่ีเป็นผาสูงชนั ท าใหทิ้วทศัน์สวยงามมาก ก าแพง

เมืองจีนด่านซือหมา่ไถสรา้งตามสนัเขาท่ีสูงชนั เล่ืองช่ือเพราะ

ความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ ์ มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่

สองฟากของไหล่เขา ป้อมปราการเหล่าน้ีเรียงรายอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั

ไป แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขุนเขาท่ีสูง

ตระหง่าน ท าใหด่้าน ซือหม่าไถเป็นก าแพงเมืองจีนท่ีงดงามยิ่งนัก  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบักรุงปักก่ิง 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือ GUAN TONG JIAN HUI HOTEL  

หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง พระราชวงัฤดูรอ้น – วดัลามะ – หอฟ้าเทียนถาน – รา้นไข่มุก –  

                                         ถนนหวงัฝู่ จิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ “อ้ีเหอหยวน” ของ

พระนางซูสีไทเฮาท่ีประทบัและท่ีวา่ราชการหลงัมา่นของพระนางซู

สีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบียง ท่ียาว

ท่ีสุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ นโดยใช้

งบประมาณของกองทหารเรือ  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   

 

บ่าย น าท่านสู่ พระราชวงัหยงเหอกง ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัขององคช์าย

ส่ีในสมยัราชวงคชิ์ง   ต่อมาไดย้กใหเ้ป็น  วดัลามะ ชมพระพุทธรูป

ยืนซ่ึงท าดว้ย ไมจ้นัทรต์น้เดียว ซ่ึงมีความสูงถึง 26 เมตร 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 เมตร เป็น พระยืนไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก  

น าท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยัราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ี

กราบไหวฟ้้าและเทพสวรรค ์แลว้ใหท่้านสมัผสักบัแท่นบูชาก าแพงน าเสียงและกอ้นหินสามเสียง 

จากนั้นแวะชมเครื่องประดบัและเลือกซ้ือไข่มุกน ้าจดื, ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้าจดืท่ี

เพาะเล้ียงในทะเลสาบของรฐับาลจนีใหท่้านเลือกซ้ือมุกแทเ้ป็นของขวญั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

หลงัอาหารค า่ น าท่านชม ถนนหวงัฝูจิง่ ถนนกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของปักก่ิง  น าท่านสมัผสัชีวิต

และแสงสียามค า่คืนของนครปักก่ิง ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือของตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือ GUAN TONG JIAN HUI HOTEL  

หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2) 

วนัที่สี่ของการเดินทาง จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง – สวนจิ่งซาน – รา้นหยก – 

กายกรรมปักก่ิง 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจตุรสัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง สถานท่ีจดัพิธีฉลอง

เน่ืองในโอกาส วนัส าคญัต่างๆ ใหท่้านถ่ายรูปคู่กบั 

อนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึกท่านประธาน

เหมาเจ๋อตุง แลว้น าท่านสู่พระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักู ้

กง” มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITY สรา้งขึ้ นใน  ปี 

ค.ศ. 1406 ในสมยัจกัรพรรด์ิหยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง ซ่ึงเป็นท่ีประทบัและ

วา่ราชการของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ ในราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ชมโบราณสถานและ

ส่ิงก่อสรา้ง อนัทรงคุณค่าทาง ประวติัศาสตรแ์ละการเมือง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านชมความงามของสวนดอกไม ้ ณ สวนจิง่ซาน (Jingshan 

Park) สวนขนาดใหญ่ตั้งอยูด่า้นทิศเหนือฝ่ังตรงขา้มของพระราชวงัตอ้งหา้ม สวนแห่งน้ีมีจุดเด่น

คือ เขาสูงจ านวน 5 ยอด ซ่ึงภูเขาเหล่าน้ีไมไ่ดเ้กิดขึ้ นตามธรรมชาติ หากแต่ถูกสรา้งขึ้ นในสมยั
ของจกัรพรรดิหยง่เล่อ แห่งราชวงศห์มิง (องคเ์ดียวกบัท่ีทรงใหส้รา้งพระราชวงัตอ้งหา้ม) ดินท่ีใช้

ถมเป็นภูเขาน้ีก็มาจากการขุดลอกคลองทั้ง 4 ดา้นของพระราชวงัตอ้งหา้มนัน่เอง ส าหรบัการ
สรา้งเขาจ่ิงซานน้ี ก็เพ่ือเป็นหลกัฮวงจุย้ใหภู้เขาตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของราชวงัตอ้งหา้ม 

ส่วนตวัพระราชวงั ตั้งอยู่อยูท่างดา้นทิศใต ้ ดงัน้ันเขาลูกน้ีบางครั้งก็เลยถูกเรียกช่ือวา่ เขาฮวงจุย้ 

นอกจากน้ีเขาจ่ิงซานยงัช่วยป้องกนักระแสลมเหนือท่ีมาพรอ้มกบัความหนาวเย็นสู่พระราชวงัอีก

ดว้ย บนยอดเขาแต่ละยอดก็จะมีการสรา้งศาลาไว ้ ส่วนดา้นล่างของสวนจ่ิงซานจะปกคลุมดว้ย

ตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืนและมีขนาดกวา้งขวาง มีทั้งโซนสวนดอกไม ้ เขาวงกต สวนหินและแท่นจารึก 

ฯลฯ จุดเด่นของสวนจ่ิงซาน คือ สามารถมองเห็นวิวพระราชวงัตอ้งหา้มจากดา้นบนเขา ในช่วง

ฤดูใบไมผ้ลิ ดอกไมส้ายพนัธุต่์างๆมากมายจะบานสะพรัง่ โดยเฉพาะ ดอกโบตัน๋ ท่ีปลกูเต็มสวน

แห่งน้ี อิสระใหท่้านถ่ายรูป เก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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น าท่านชมสินคา้มีช่ือของปักก่ิง ชมหยกแท ้ ของเมืองจนีพรอ้มทั้งใหท่้านไดร้บั ค าแนะน าและ

วิธีการดหูยกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่า 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

จากน้ันน าท่านชมการแสดง กายกรรมปักก่ิง ซ่ึงเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์

หวาดเสียวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป

โชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทคื์อการขบัมอเตอรไ์ซค์

หลายๆคนั วนอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ากดัและโชวก์ายกรรมปักก่ิงน้ันยงัช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก  

น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือ GUAN TONG JIAN HUI HOTEL  

หรือเทียบเท่า (4*) (คืนท่ี 3) 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง รา้นผลิตภณัฑย์างพารา-ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย-สนามบิน-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 

น าท่านแวะชมรา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ผลิตจากยางพารา ตาม

อธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเลียนแบบสินคา้ยี่หอ้ดงั

ต่างๆ อาทิ หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช่   เป็นตน้   น าท่านเดินทางสู่

สนามบิน  

17.05 น. ออกเดินทางจากนครปักก่ิง โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 615  

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจไปแสนนาน 

 

 
 

หมายเหต:ุ อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ เป็นทวัรท่ี์รว่มกบัการท่องเท่ียวแหง่เมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์

สินคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 3 รา้น ไดแ้ก่ รา้นไข่มุก, รา้นหยก,รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้น
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จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังค าบรรยาย อยา่งน้อย 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้

เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส าหรบัท่านใดท่ีแยกไม่ไปตามคณะในบางสถานท่ีหรือในบางวนัหรือไม่เขา้รา้น ท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 11 – 15 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 
 

Big Happy Night Beijing 5D3N  

BY TG 674/615 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาท่านละ 38,900 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 36,900 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   

(มีเตียง) 
36,900 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียง) 
34,900 บาท 15,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 4,900 บาท 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 12 ม.ค.61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

หมายเหต ุ 

-  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ 

ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 

ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลูกคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยรบั) 
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- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น 2 เตียง/

หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไม่มี ทางบริษัทฯ 

จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมารว่มเดินทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไปแลว้ เท่ียวบิน

ล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน หรือกรุป๊ไม่สามารถออกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบเน่ืองจาก

อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 
อตัราน้ีรวม 

➢ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-ปักก่ิง(ตัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทศันาจร 

➢ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ➢ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

➢ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการระบุ   ➢ค่ารถรบัส่งระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

➢ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี    ➢ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศจีน 

➢ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

➢ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบัติเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เง่ือนไขเป็นไปตาม

กรมธรรม์ท่ีทางบริษัทฯ จดัท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรง

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้า่ยประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

➢ รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

➢ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

➢ค่าท าหนังสือเดินทาง   

➢ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3% 

➢ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

➢ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

➢ส าหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

➢ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

➢ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 50 หยวนตลอดการเดินทาง) 

➢ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉล่ียหอ้งละ 10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจา้หน้าท่ียกกระเป๋า) 

➢ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 
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การช าระเงิน   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทัวร ์

หากภายใน 3 วนัไม่มีการช าระค่ามดัจ าถือวา่ยงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 

15 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 35 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  

(ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี มัดจ  ากับทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 แจง้ล่วงหน้า 26 – 35 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 15 – 25 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ ท่านละ 15,000 บาท 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง หรือ No Show หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือ

คืนเงินบางส่วน 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ี

อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และ

ความผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 
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5. เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน

เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณ ์ดงักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น นโยบายการ

ควบคุมไขห้วดัใหญ่ 2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร์ 
13. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
อตัราค่าวีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจา่ยเพ่ิมใหส้ถานฑตูจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 

➢ ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

➢ การขอวซี่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

➢ ท่านท่ีมีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ1,000บาท 

 

เอกสารในการขอวซ่ีา 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  มีหนา้วา่งประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหมก่บั

หนังสือเดินทางเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 
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 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูติบตัร และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปี ส าเนาสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูล

ของลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยว่า ท าอะไร 

6. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป   

หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

6.1 รูปถ่ายตอ้งอายุไมเ่กิน 6 เดือน 

6.2 รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

6.3 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

6.4 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร์ 

6.5 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

6.6 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

6.7 ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูแวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

6.8 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 

 

 

 

 

 

 

7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน 

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน

รายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่ง

เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

หมายเหต:ุ กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรอืไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบรษัิทจะไม่ท าการยื่ นวซี่าให ้

ตวัอยา่งรูปถ่ายยื่นวีซ่า 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS /MRS. /MR.) NAME ...............................................SURNAME........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ........ ...................... 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ....... ....................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................ ... 

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

............................................................................................................ .............................................. 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 
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ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
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(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


