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TG71 ทวัรป์กักิง่ กําแพงเมอืงจนี 5 วนั3 คนื  

 

TG71 ทวัรป์กัก ิง่ กาํแพงเมอืงจนี 5วนั 3คนื 

มหานครปกักิง่ ชมกําแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” ชมกายกรรม
ปกักิง่ “สดุยอดโชวร์ะดบัโลก” หอฟ้าเทยีนถาน พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนั

เหมนิ พระราชวงัฤดรูอ้น ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝูจ ิง่ และ ตลาดรสัเซยี 

เมนพูเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ ,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,
อาหารแตจ้ ิว๋ 

บนิตรงสู ่ปกัก ิง่ โดยสายการบนิ THAI 
AIRWAYS 
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พกัปกักิง่ 3 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดาว) **รวมคา่วซีา่กรุป๊
แลว้** 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุปักกิง่ 

2  ปักกิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง่ 

3  พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก-ตลาดรสัเซยี 

4  กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ-ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ 

5  ทา่อากาศยานนานาชาตปิักกิง่-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 07 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 16 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

26 - 30 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

09 - 13 Nov 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

14 - 18 Nov 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

06 - 10 Dec 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุปักกิง่ 

21.00  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประต ู
1 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนํา
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัว
ทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ  

23.50  เดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS 
เทีย่วบนิทีT่G674 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัที ่

2 ปักกิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปักกิง่ 

05.3

0  

เดนิทางถงึ กรงุปักกิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรุัสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สญัลกัษณ์ของ
ประเทศจนียคุใหม ่สถานทีจั่ดงานพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นที่
ระลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจอ๋ตงุ จากนัน้นําทา่นผา่น
ประตเูขา้สู ่นครโบราณ หรอื พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทบัของ
จักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งทีท่รงคณุคา่
ทางประวตัศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ย
หอ้งหบัตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ
จักรพรรดิ ์และหอ้งวา่ราชการหลงัมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนาง  ซสูไีทเฮา จากนัน้ ผา่นชมดา้นนอก
ของโรงละครแหง่ชาตปิักกิง่หรอืตกึไข ่ต ัง้อยูใ่กลก้บัจตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปักกิง่  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน หรอื หอบชูาฟ้าเทยีนถาน สถานทีจั่กรพรรดิใ์นราชวงค์
หมงิ (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นทีบ่ชูาสกัการะฟ้าดนิ เพือ่ให ้
ฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และพสกนกิรอยูร่ม่เย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็น
แตต่น้สนเต็มไปหมด เหมอืนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร ่ตน้สนที่
ปลกูในพืน้ทีน่ีส้ว่นใหญม่อีายมุากกวา่ 100 ปี บางตน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารคํา่ พาชม กายกรรมปักกิง่ สดุยอดกายกรรม
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ทีต่ ืน่ตาตืน่ใจทีน่า่ประทบัใจ 

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก-ตลาดรสัเซยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ย
แรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทบัของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีง
กตญัํแูละเรอืหนิออ่น จากนัน้พาชม โรงงานไขม่กุน้ําจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
ปัจจบุันประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้มตํ่่ากวา่ปีละ 199,500 
กโิลกรมั นับวา่เป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน้ําจดืรายใหญท่ี ่ สดุในเวลานี ้ให ้ทา่นไดม้ี
โอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครมีบํารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บํารงุ
ผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลัง่และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาตจิากนัน้นําทา่นผอ่นคลาย
ความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลาย
ที ่ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตี
ถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรบัฟังการวนิจิฉัยโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ สกุีส้มนุไพร     

ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลกัทีใ่ชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 
2008 ซึง่มชี ือ่เลน่วา่ รังนก เนือ่งจากรปูแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืน
ธนัวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดร้บัการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron 
และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture Design Institute) มี
ขนาดความจ ุ1 แสนทีน่ั่ง อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูบ่นถนนยาว
กวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทตูนานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้น
ตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่า่จะเป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้, งานฝีมอื, เครือ่งหนัง, 
ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ นําทา่นแวะพพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ป่ีเซีย๊ะ 
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ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตัวทีเ่กา้ของมงักร ผซีวิถอืเป็นสตัวด์รุา้ยชนดิหนึง่ 
แบง่เป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกวา่ “ผ”ี สว่นเพศผูเ้รยีกวา่ “ซวิ” โดยผซีวิตัวผูจ้ะหา
ทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ดงันัน้ คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ทีค่นจนีเชือ่วา่ ป่ี
เซี๊ยะ สามารถนําเงนิทองและโชคลาภใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บรกัษาทรัพยท์ีห่า
มาได ้ทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืทําธรุกจิ สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่นําไปตัง้เป็นเครือ่งราง
ของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ-ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไปชมความยิง่ใหญข่อง กาํแพงเมอืงจนี (ดา่นจยีงกวน) ทีถ่อืวา่เป็น
ดา่นทีส่วยทีส่ดุของกําแพงเมอืงจนี ทา่นจะไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกใน
ยุคกลาง มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุและ
ใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบ
ลา้นคน และยงัมแีรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คน
เหลา่นีต้อ้งทํางานในถิน่ทรุกันดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสใน
ฤดรูอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามกั
ถกูขโมยกนิหรอืถกูยกัยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ต ้
กําแพง กําแพงเมอืงจนีจงึไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “หลมุฝงัศพทีย่าวทีส่ดุในโลก” 
รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นที่
จะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้
มกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และมดัไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ 
กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีกํ่าแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ 
บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวนัตกของจนี กําแพงถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ทําใหช้าํรดุได ้
งา่ยกวา่ กําแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกันทกุวนันี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ แวะ
ชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อย่างล้ําเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG71 PUKKING  5D3N DEC18-TG-W21 

ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล้ําคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําให ้
ชวีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นชม พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่า่น
สามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจําลองเหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ แวะชม รา้น
ยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสู ่ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เมอืงปักกิง่ มรีา้นคา้นอ้ยใหญเ่รยีงรายสองขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และ
รา้นหนังสอื ครบครัน พาทา่นจับจา่ยกัน อยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้
แบรนดเ์นมดงัราคาตายตัวตอ่รองไมไ่ด ้และยังมรีา้นกิ๊ฟชอ้ปราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้ 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู้ ด  

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานนานาชาตปิักกิง่-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิักกิง่ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งที่
สนามบนิ 

06.45  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG675 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.55  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จาํเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
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-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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 ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัหรอืภาษใีดๆ จาก
สายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่น ัน้)  
3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
7.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

(6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ / หรอื
ใหม้ากเทา่ทีท่า่นประทบัใจ 

เงือ่นไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
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การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


