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วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
 
21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 แถว D ประต ู3 สายการบนิ THAI 

AIRWAYS  
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

23.40 น. เหริฟ้าสู ่กรงุปกักิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG674 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง ปกักิง่ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมนุไพรจนี  
                       หอบชูาฟ้าเทยีนถาน - ชมโชวก์ายกรรมปกักิง่ 
05.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิง่ ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสมัภาระ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกิง่   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารเชา้นําทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรุงปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตุรัส

ขนาดใหญ่อันดับตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 
เมตร) สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ (เมือ่ปี
ค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมยัจักรพรรด ิ
ซุน่จือ้แหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึ
ปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมนิถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตัง้ของ
สถานทีสํ่าคัญทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตุการณ์สําคัญทางการเมอืงในประวัตศิาสตรช์าตจินี
เกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
จากนัน้นําท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมนิ เป็น
พระราชวังหลวงมาตัง้แตส่มยักลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจั้กกัน
ในนาม พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง ครอบคลุมพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้ง
ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยงัมสีวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกันโดยตลอด มคีูและกําแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา
กอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขต
หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ จงึเรียก
พระราชวังนีว้า่ "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดจิะทรงประทับอยูใ่นพระราชวังแหง่นีก้ัน้พระองค์
จากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขันท ีและขา้หลวงรับใชซ้ ึง่คนเหล่านี้ตอ้งอาศัยอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความสําราญของจักรพรรด ิในวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มสีนมกํานัล 9,000 นาง ซึง่มขีันท ี70,000 คน คอยดูแลให ้มคํีาเล่าลอืกันว่า พระ
นางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่ม
ซึง่เขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ  
นําท่านชม หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งใน
สถานทีท่่องเทีย่วทีโ่ด่งดังทีสุ่ดแห่งหนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420 
เป็นสถานทีซ่ ึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพร
ใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบัน
กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่ว่า 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋
กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายไุมตํ่่ากวา่รอ้ยปี 
 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แต่ละการแสดงจะ



แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คันวนอยูใ่นพืน้ทีจํ่ากดัและกายกรรมปักกิง่นัน้ยงัชือ่เป็น
โชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
วนัทีส่าม วดัลามะ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  รา้นไขม่กุ - น ัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหถูง้ 
                      ทะเลสาบโฮว่ไห ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําชม วดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่ีเ่กา่แกข่องศาสนาพทุธนกิายทเิบตอนัลอืชือ่ในกรงุปักกิง่ 

เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลักษณ์ของชนชาตฮิั่น แมนจู มองโกล และทเิบต สีช่นชาตสํิาคัญ
ของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัวและครบครัน ซึง่มอียูเ่พยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ในประเทศจนี มเีนื้อทีก่ว่า 
60,000 ตารางกโิลเมตร มตํีาหนักต่างๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดมิวัดนี้เคยเป็นวังทีป่ระทับของ
องคช์ายสี ่ของล้ําคา่ในวัดลามะคอื พระพทุธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยูใ่นวหิารว่านฝูเกอ๋ ซึง่
เป็นวหิารทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวัดลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลังคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด ใน
วหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลักดว้ยไมจ้ันทน์หอม สงู 26 
เมตร สว่นล่าง 8 เมตรฝังอยูใ่ตด้นิ อกี 18 เมตรอยูเ่หนือพืน้ดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์น้ํีาหนัก
ประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลักจากไมจ้ันทรห์อม
ตน้เดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
จากนัน้นําท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่อง
นอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสกุ ีส้มนุไพร 
จากนัน้นําท่านแวะชม รา้นไขมุ่ก เลือกซือ้ครีมไข่มุกบํารุงผวิ ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ําจืด ที่
เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 
จากนัน้นําท่าน น ัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้  “หูถง้” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะของปักกิง่ สว่นใหญส่รา้งในสมยัราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยูร่าย
รอบบรเิวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจัดทีพั่กอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทาง
สงัคม ยิง่อยูใ่กลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมทีส่งูขึน้ตามลําดับ 
หถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวังตอ้งหา้มจะเป็นทีพั่กอาศัยของขนุ
นางและชนชัน้สงู สว่นหถูง้ทีอ่ยูใ่นแนวทศิเหนอืจรดทศิใตนั้น้จะเป็นทีพั่กอาศัยของสามญัชน 
 

 
 
จากนัน้นําท่านสู ่ทะเลสาบโฮว่ไห ่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยใูจกลางกรุงปักกิง่ อยูใ่น
ยา่นท่องเทีย่วปักกิง่ ทีม่รีา้นอาหาร ผับ บารเ์รยีงรายอยูเ่ป็นจํานวนมาก แต่ละรา้นก็ไดต้กแต่ง
ในแบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตาร์บัค ที่ออกแบบตกแต่งใน
สถาปัตยกรรมจนี เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วยอดนยิมของชาวปักกิง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเป็ดปกักิง่ 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 



วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียง่กวน - ชมิผลไมส้ดๆตามฤดกูาล - รา้นบวัหมิะ 
                      ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล้ําคา่แก่
คนทีท่า่นรัก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “กําแพงหมืน่ลี”้ 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง สญัลกัษณ์ทางประวัตศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน 
กําแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัการรกุรานจาก
ชาวฮนัหรอืซงัหนู คําวา่ ซวงหนู ตัง้แตส่มยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล)  
 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่สวนผลไม ้ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆจากสวนของชาวบา้นทอ้งถิน่ โดยในแตล่ะเดอืน
จะมผีลไมใ้หท้า่นไดช้มิแตกตา่งกนัไป สามารถแบง่ไดต้ามชว่งฤดกูาลดังนี ้ 
มนีาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอวเ์บอรร์ ีทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
พฤษภาคม - มถินุายน  สวนเชอรร์ี ่ทานไดท้า่นละ 10 ผล และ  
กรกฎาคม - กนัยายน  สวนลกูทอ้ ทานไดท้านละ 2 ผล เดอืน  
ตลุาคม - พฤศจกิายน  สวนแอปเป้ิล ทานไดท้า่นละ 2 ผล 
(หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางสภาพอากาศเปลีย่นแปลง สวนผลไมไ้มส่ามารถเขา้ชมได ้ขอสงวน 
สทิธ์ใินการไมจั่ดโปรแกรมทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นทกุกรณี) 
นําท่านแวะชม รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น   
จากนัน้นาทา่นสู ่ถนนหวงัฝจู ิง่ ยา่นการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรงุปักกิง่ เป็น
ศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมยัใหม ่แผงขายอาหารทานเลน่และภตัตาคาร รา้น
กาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวันตก เป็นแหลง่นัดพบของวัยรุน่และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิกันยิมมา
เยอืนของกรงุปักกิง่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นป่ีเซยีะ - ปกักิง่ - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตไหเ่ตีย้น หา่งจากตัวเมอืง
ปักกิง่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มพีืน้ที ่1,813 ไร่ สว่นใหญ่เป็น
ทะเลสาบคุนหมงิ จากนัน้นําดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่



หลายหลัง สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล
ขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารต่อเตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึ
สมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็น
ที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงที่ปักกิง่ ในฤดูรอ้นมาประทับที่
พระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี้ ซ ึง่เป็นทีย่อมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามทีสุ่ด
ของจนี  
 

 
 
นําทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ีท่า่นจะได ้
ศกึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสําหรับ
ทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซ ิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจั้ก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิกักิง่ 
17.05 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG615 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
21.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออก
ตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํา่กวา่ 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 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์ทัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 30 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 
วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของ
ทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระ
แลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท
จะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรือ่งขอคนืค่าตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วี ี
ซา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 



1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนํา

ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งใน

ทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน 

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับตํารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหนั 


