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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – ปกักิง่ 
22.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชนา่อสีเทริน์แอรไ์ลน ์

(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นใบชา – สวนจิง่ซาน – ชมโชวก์ายกรรมปกักิง่ 
                   

01.20 น. เหริฟ้าสู ่กรุงปกักิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่MU2072  บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 5 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

07.00 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระน าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รุงปักกิง่ 
 น าทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตรัุสขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ใน
สมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปีค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจักรพรรดซิุ่

นจือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจุบัน จัตรัุสเทยีนอันเหมิ

นถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตกุารณ์ส าคัญ
ทางการเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิ

เหนอืของจตรัุสเทยีนอนัเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้ม
ยังรูจ้ักกันในนาม พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลุมพื้นที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทัง้หมด 9,999 

หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มี
คแูละก าแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ใน

อดตีพระราชวงัแหง่นี ้เป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สงูยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรยีก

พระราชวงันีว้า่ "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กัน้พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมี
สนมก านัล ขนัท ีและขา้หลวงรับใชซ้ึง่คนเหลา่นีต้อ้งอาศัยอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความส าราญของจักรพรรด ิ

ในวงัจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมก านัล 9,000 นาง ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคี าเลา่
ลอืกนัวา่ พระนางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่มซึง่เขา้วังแลว้

จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นแวะ รา้นใบชา ใหท้่านชมิชาคุณภาพของเมอืงจนี ซึง่มอียู่มากมายหลายหลากชนดิ ไม่น่าเชือ่วา่ประวัตกิารดืม่

น ้าชามมีานานกวา่ 4,700 ปี นอกเหนอืจากการเป็นเครือ่งดืม่ทีช่ว่ยดับกระหาย แกง้่วง ยังพบวา่สามารถแกส้ารพัดโรคได ้

อกี ไม่ว่าจะเป็นการตา้นอนุมูลอสิสระทีเ่กดิขึน้ภายในเซลของร่างกาย ยังชว่ยตา้นอาการอักเสบ ป้องกันตับจากสารพษิ 
ตา้นเชือ้จลุนิทรยีใ์นล าไส ้ฯลฯ 

 จากนัน้น าทา่นสู ่สวนจิง่ซาน สวนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ดา้นทศิเหนือฝ่ังตรงขา้มของพระราชวังตอ้งหา้ม สวนแห่งนี้มจีุดเดน่
คอื เขาสงูจ านวน 5 ยอด ซึง่ภูเขาเหล่านี้ไม่ไดเ้กดิขึน้ตามธรรมชาต ิหากแตถู่กสรา้งขึน้ในสมัยของจักรพรรดหิย่งเล่อ 

แห่งราชวงศห์มงิ (องคเ์ดยีวกับทีท่รงด ารสิรา้งพระราชวังตอ้งหา้ม) ดนิทีใ่ชถ้มภูเขานี้ก็มาจากการขดุลอกคลองทัง้ 4 
ดา้นของพระราชวงัตอ้งหา้มน่ันเอง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็นน าท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความ
ยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลายหลายชดุ แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ 

โชวห์มนุจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพืน้ทีจ่ ากัดและโวกายกรรม
ปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื YI FU HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
วนัทีส่าม พระราชวงัฤดรูอ้น – รา้นไขมุ่ก – สวนยวีย่วนถาน – รา้นป่ีเซยีะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตัวเมอืงปักกิง่ไปทางตะวันตก

เฉยีงเหนอื 15 กโิลเมตร พระราชวงันีม้พีืน้ที ่1,813 ไร่ สว่นใหญ่เป็นทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้น าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้
สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มต าหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้อง

พระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้

เฉยีนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้น

จากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดูรอ้นมาประทับทีพ่ระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี้ ซึง่เป็นทีย่อมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็น
อทุยานหลวงทีง่ดงามทีส่ดุของจนี จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงปักกิง่ ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม รา้นไขมุ่ก เลอืก

ซือ้ครมีไขม่กุบ ารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขม่กุน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม สวนยวีย่วนถาน สวนสาธารณะนี้เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปักกิง่ มีขนาด ๑.๓๗ ตาราง

กโิลเมตร ฝ่ังตะวนัตกตดิถนนวงแหวนทีส่าม สถานีรถไฟฟ้าทีอ่ยู่ใกลท้ีส่ดุคอืสถานีพพิธิภัณฑก์ารทหาร สถานทีส่ าคัญที่
อยู่ตดิกันคอืหอคอยโทรทัศน์ ศูนยก์ลางและแท่นบชูาศตวรรษแห่งจนี ตัวสวนสาธารณะมทีะเลสาบขนาดใหญ่อยู่สอง

แห่งอยู่ฝ่ังตะวันออกกับตะวันตก ตอนนี้เนื่องจากสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นทางผ่านของรถไฟฟ้าใตด้นิสายใหม่ทีก่ าลัง

ด าเนนิการก่อสรา้ง ซึง่เสน้ทางนัน้ตอ้งทะลุผ่านทะเลสาบตะวันออก ดังนัน้สว่นนี้จงึถูกปิดชัว่คราวเป็นเวลานานจนกว่า
รถไฟฟ้าจะสรา้งเสร็จ ซึง่ก าหนดเสร็จในปี ๒๐๑๒ 

จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ี่ทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์ห่งการ
เสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะส าหรับทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปกักิง่ 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  YI FU HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 



วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน – รา้นผลติภณัฑย์างพาราโอโซน – วดัลามะหยง่เหอกง  
                        ถนนคนเดนิหวงัฝูจ ิง่ – อาบน า้แร ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คทีท่่านรัก จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนี ดา่นจหียง่กวย หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่“ก าแพงหมืน่ลี”้ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง สัญลักษณ์ทางประวัตศิาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศฉ์ิน ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ค าว่า ซวงหนู ตัง้แต่สมัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อน

ครสิตกาล) 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 
น าชม วดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญ่ทีเ่กา่แกข่องศาสนาพุทธนกิายทเิบตอันลอืชือ่ในกรุงปักกิง่ เป็นโบราณสถานทีร่วม

เอกลกัษณ์ของชนชาตฮิัน่ แมนจ ูมองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิ าคัญของจนีไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซึง่มอียู่เพยีง

แหง่เดยีวเทา่นัน้ในประเทศจนี มเีนือ้ทีก่วา่ 60,000 ตารางกโิลเมตร มตี าหนักตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แตเ่ดมิวัดนี้เคยเป็น
วงัทีป่ระทบัขององคช์ายสี ่ของล ้าคา่ในวัดลามะคอื พระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยู่ในวหิารวา่นฝูเกอ๋ ซึง่เป็นวหิาร

ทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรี
อริยเมตไตรยปางยืน ทีแ่กะสลักดว้ยไมจ้ันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือ

พืน้ดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์นี ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากไม ้

จันทรห์อมตน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ เป็นย่านการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรุงปักกิง่ เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้

แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเลน่และรา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บยีร์สไตลต์ะวันตก 
เป็นแหลง่นัดพบของวยัรุ่นและแหลง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิักนยิมมาเยอืนของกรุงปักกิง่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DA HONG MEN INTERNATINAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิซึง่เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม

และชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

 

 



วนัทีห่า้ หอบูชาฟ้าเทยีนถาน – รา้นบวัหมิะ – ตลาดรสัเซยี – ปกักิง่ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แตส่มัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิ
ใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพันธุธ์ัญญาหารอดุมสมบรูณ์เป็นประจ าทกุปี 

ปัจจบุนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่
ละตน้มอีายไุมต่ า่กวา่รอ้ยปี  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าท่านแวะชม รา้นยาบวัหมิะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีส้มุนไพร 
น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจั้กกนัในนามของ ตลาดรสัเซยี ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้

เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาทกิชุชี ่พราดา้ ดแีอนดจ์ ีหรอือย่างรองเทา้กฬีาชือ่ดงัไนกี ้อาดดิาสและแบรนด์
ชัน้น าอืน่ๆ จนหลายคนทีบ่อกวา่มาเมอืงจนีจะตอ้งมาหาซือ้ของเลยีนแบบจากทีน่ี่ 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิักกิง่ 
19.00 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่MU2071 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 5 ช ัว่โมง 10 นาท)ี     

00.00 +1  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
********************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครั ้งกอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น

การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 19,999 3,500 7,900 

01 – 05 มนีาคม 2562 15,999 18,999 3,500 7,900 

07 – 11 มนีาคม 2562 16,999 19,999 3,500 7,900 

14 – 18 มนีาคม 2562 15,999 18,999 3,500 7,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 15,999 18,999 3,500 7,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 16,999 19,999 3,500 7,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, หยก, บวั

หิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์

ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/รา้น/ท่าน 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได ้

แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลกูทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ทา่นละ 1 ใบ     

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 

 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่าย
มัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิ
หรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
 
 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

มกีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

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

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน ลกูคา้ไมต่อ้ง

สง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 



หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์


