
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11791 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODE TG76: ทวัรป์กักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี 5 วนั3 คนื 
มหำนครปกักิง่ ชมก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

ชมซำกรุะ สวนTaoranting กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดโชวร์ะดบัโลก  

หอฟ้ำเทยีนถำน พระรำชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัฤดรูอ้น  

วดัลำมะ ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ และ ตลำดรสัเซยี 

พเิศษ>Buffet Chekiskan,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

บนิตรงสู ่ปกักิง่ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

พกัปกักิง่ 3 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดำว)  ** รวมคำ่วซีำ่กรุป๊แลว้ ** 

 

 

   
       



     

วนัเดนิทำง 
รำคำ

ผูใ้หญ ่

 

รำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 

5-9 เม.ย.62 21,888  
ไมม่รีำคำเด็ก 

     INF 6,000฿ 

4,500 25 

14-18 เม.ย.62 24,888 4,500 25 

19-23 เม.ย.62 21,888 4,500 25 

26-30 เม.ย.62 21,888 4,500 25 
 

วนัแรก        ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู-ิกรงุปกัก ิง่ 
 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคำเตอร์

เช็คอนิสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่างๆพรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจำ้หนำ้ที)่ 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภยัของสายการบนิ   

 

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

23.40 น. เดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ โดยสำยกำรบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G674 

 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง        ปกัก ิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง- หอฟ้ำเทยีนถำน-กำยกรรมปกัก ิง่ 
                                                                                                                 อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                       
05.20 น.  เดนิทางถงึ กรุงปักกิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) 

ชมสนามบนิใหมท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารเพือ่ตอ้นรับโอลมิปิก 2008 มขีนาด
กว่า 1 ลา้นตารางเมตรและใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา 
อาคารของสนามบนินานาชาตปัิกกิง่ถกูแบง่ออกเป็น 2 ขา้ง ทอดตัว
จากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติย ์แต่
ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดสอ่งเขา้มาถงึและใชน้วัตกรรมสมัยใหม่ที่
ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดท์อ้งถิน่
ระหว่างเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงปักกิง่ ผ่านชมความสวยงามแปลกตา 
(ระยะไกล) ของตกึ “MOMA LINKED HYBID” สถาปัตยกรรมแหง่ทีอ่ยูอ่าศัยสมัยใหม ่บา้น 2,500 หลัง 
หอ้งชดุ 700 หอ้ง บนเนื้อทีข่นาด 1.6 ลา้นตารางฟตุ ถอืเป็นตกึใหญ่สดุในโลก ทีม่กีารใชร้ะบบชวีภาพ
ในการท าความเย็นและใหค้วามอุน่ เพือ่รักษาอากาศทัง้ 8 ตกึใหค้งที ่ในชัน้ที ่20 สรา้งเป็นวงแหวนที่
เชือ่มตอ่กนัทกุตกึ   

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร  

http://bit.ly/2NMk5YE


     

น าท่านเดนิทางสู่ศูนยร์วมชาวจีน จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ 

จัตุรัสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่

สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 

บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีร   ชน ศาลา 
ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง จากนัน้น าท่าน

ผา่นประตเูขา้สู ่นครโบรำณ หรอื พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง 

สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ใน

สมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งที่

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สรา้งขึน้บนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไมท้ี่

ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของ

จักรพรรดิ ์และหอ้งว่าราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮา จากนัน้ ผำ่นชมดำ้นนอกของโรง
ละครแหง่ชำตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

บำ่ย     น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้ำเทยีนถำน หรอื หอบชูำฟ้ำเทยีนถำน 

สถานที่จักรพรรดิ์ในราชวงค์หมิง (ค.ศ.1368 -1644) และ

ราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นที่บูชาสักการะฟ้าดิน 

เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม  ฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และ

พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด 

เหมอืนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร ่

ตน้สนทีป่ลูกในพืน้ทีน่ี้ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 100 ปี บางตน้มี

อายมุากกวา่ 500 ปี  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

หลังอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

                         

เขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ำม       พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน- ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก- The Place   
                                                                                                      อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                          

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อุทยานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี สรา้งขึน้

เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ย

แรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสไีทเฮาและ

จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน 

จากนั้นพาชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จดื ที่เพาะเลี้ยงใน  
ทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไป

ขายทั่วโลกไดไ้มต่ ่ากวา่ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็น

ประเทศทีผ่ลติไข่มุกน ้าจดืรายใหญ่ที่  สุดในเวลานี้ ให ้
ท่านไดม้ีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบ ารุงผิวไข่มุก

ธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพผวิ  เพือ่บ ารุงผวิหนา้และ

กาย  ใหเ้ปล่งปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาตจิากนัน้น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่า
เทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณฟัง

เรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ สกุ ีส้มนุไพร+น ำ้จ ิม้ไทยสตูรเด็ด   



     

ผา่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิก สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เล่น

ว่า รงันก เนื่องจากรูปแบบโครงสรา้งที่คลา้ยรัง เริม่ก่อสรา้งเมือ่เดือนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 

2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี 

(China Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนที่น่ัง น าท่านแวะ

พพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ป่ีเซีย๊ะ ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตัวทีเ่กา้ของมงักร ผซีวิ

ถอืเป็นสัตวด์ุรา้ยชนดิหนึง่ แบ่งเป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี ส่วนเพศผูเ้รยีกว่า 

“ซวิ” โดยผซีวิตัวผูจ้ะหาทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ดังนัน้ คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็น

คู่ ทีค่นจนีเชือ่ว่า ป่ีเซี๊ยะ สามารถน าเงนิทองและโชคลาภใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บ

รักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้ทา่นทีท่ าการคา้ขาย หรอืท าธรุกจิ สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพือ่น าไปตัง้

เป็นเครือ่งรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น   

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น าทา่นเดนิทางไปชมยา่นไฮโซใจกลางกรงุปักกิง่ซือ่เมำ่เทยีนเจยี "The Place ชม SKY SCREEN 

ยาว 2,296 ฟตุกวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุนับเป็น LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบชิน้เดยีวทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก 

เขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ ี ่     ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ ิ-สวนTaoranting (ชมซำกรุะ) 
               ถนนหวงัฟู่ จ ิง่                                                                        อำหำรเชำ้,เทีย่ง,เย็น                                                       

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชมความยิง่ใหญ่ของ ก ำแพงเมอืงจนี (ดำ่นจยีงกวน) ทีถ่อืว่าเป็นด่านทีส่วยทีส่ดุ
ของก าแพงเมอืงจีน ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยุคกลำง มรีะยะทางยาวกว่า 
7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ที่สุดและใช ้

เวลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีาร
เกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงานจากพวกนักโทษ
ผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี้ตอ้ง
ท างานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิลวรา้ย คือ 35 
องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซียสในฤดู
หนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงที่ส่งมามักถูกขโมยกนิ
หรอืถูกยักยอกน าไป  ขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่าง
ถูกฝังอยู่ใตก้ าแพง ก าแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น “หลุมฝงัศพทีย่ำวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทาง
ยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ 
กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้
โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้ บางครัง้มีการแพ็คดนิไวร้ะหว่างไม ้
แผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ 
ก าแพงเมอืงจนีถูกสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีก่ าแพง
ถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตก
ของจนี ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้ ารุดไดง้่ายกว่า 
ก าแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้  ส่วนใหญ่ถูกสรา้งใน
ราชวงศห์มงิ แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอยา่ง
ล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวาม
เชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล ้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้า
ครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาว ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าท่านชม พพิธิภณัฑภ์ำพ3มติ  ิพิพธิภัณฑ์ที่รวบรวมงาน
ศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่า่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจ าลอง
เหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ยา่งเสมอืนจรงิ แวะชม รำ้นยำงพำรำ เลอืก
ซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนTaoranting ชม
ควำมงำมของซำกรุะทีก่ ำลงัเบง่บำนสะพร ัง่ (ดอกซากรุะจะ
บานชว่ง กลางม.ีค.-เม.ย. ของทกุปี ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)
จากนัน้เดนิทางสู่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เมืองปักกิง่ มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทัง้
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาท่านจับจ่าย



     

กัน  อย่างเพลดิเพลนิอย่างยิง่ ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดังราคาตายตัวต่อรองไม่ได ้และยังมี
รา้นกิ๊ฟชอ้ปราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   

เขำ้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีห่ำ้         วดัลำมะ-ตลำดรสัเซยี-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตปิกัก ิง่-ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภูม ิ               
                                                                                                                 อำหำรเชำ้,เทีย่ง,---                                                                                                                                                                                                            

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เขา้ชม วดัลำมะ (ยงเหอกง) วัดใหญ่ทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงในกรุงปักกิง่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่
เดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิย่งเจิน้ หรอื
องคช์ายสี ่ผูเ้ป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแหง่
ราชวงศช์งิ ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษที ่ 18 เป็นตน้
มาที่นี่ไดก้ลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย
มหายานและศลิปแบบธเิบต นมัสการพระพุทธรูปอารย
เมตไตรยท์ีง่ดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่กันว่าเป็น
งานแกะสลักจากไมจ้ันทน์องคใ์หญ่ที่สุดในโลกและได ้
ถูกบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊ค ประดษิฐานอยู่  ภายในศาลา
หมืน่สขุ “วา่นฟู่ เกอ๋”  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย             อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดรสัเซยี แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยูบ่นถนน
ยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทูตนานาชาต ิมรีา้นคา้กว่า 300 รา้นตัง้เรยีงราย
ไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะเป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้ , งานฝีมอื,เครือ่งหนัง,ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขาย
ปลกีและสง่ จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางไปทา่อากาศยานปักกิง่  

17.05 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ TG615  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

21.20  น. เดนิทางกลับถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
********************************************* 

สิง่ทีล่กูคำ้จ ำเป็นตอ้งรบัทรำบกอ่นเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 
หมำยเหต:ุ  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง,  

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บตัรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่เดนิทำง

มำทีส่นำมบนิดอนเมอืง กรุณำแจง้บรษิทัฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำรจำกสำยกำร

บนิ (ควำมล่ำชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดนิทำงมกีำร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยู่นอกเหนอืควำมควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรบัทรำบวำ่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรบัเดนิทำง กรุ๊ปนี้เป็นกำรยื่นวีซ่ำแบบกรุ๊ปค่ำยืนวีซ่ำรวมในค่ำทวัรแ์ล้ว 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวซีำ่แบบกรุป๊) 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  

อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการ

เดนิทางของทา่น* โดยทำ่นถำ่ยรูป หรอื สแกนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง (หนำ้ทีม่รีูปทำ่น) แบบเต็มหนำ้รำยละเอยีด

ครบถว้น ชดัเจน ไมด่ ำ ไมเ่บลอ หำ้มขดีเขยีดลงบนหนำ้พำสปอรต์โดยเด็ดขำด  สง่มำทำง E-mail เมือ่ทำ่น

ตกลงท ำกำรจอง (หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พำสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคำ้ถอืไปที่
สนำมบนิเอง ณ วนัเดนิทำง   (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้รำท ำวซีำ่เทำ่น ัน้!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื

น ารปูถา่ยมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง  (กรณีท ำวซีำ่แบบเดีย่ว ลกูคำ้ตอ้งด ำเนนิกำรยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีำวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถำ้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมำยเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

** ออกเดนิทำงข ัน้ต ำ่  20 ทำ่น หำกเดนิทำงต ำ่กวำ่ก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรอืภำษใีดๆ จำกสำยกำรบนิ 



     

***กำรนบัอำยเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตำมหนำ้พำสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทำง เป็นเกณฑใ์นกำรนบัอำย*ุ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิง่(PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพำสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทำงไปและกลบัพรอ้มคณะเทำ่น ัน้)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก(พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.(6.1)คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

 (6.2)คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์500บำท ตอ่ทรปิ/ลกูคำ้ 1 ทำ่น (เด็กตอ้งเสยีคำ่ทปิเทำ่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในกำรจอง  มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนำ้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมำยเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



     

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่ำ่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด  

 

 

 

 

 

 


