
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางออกหมายเลข 3 แถว D สาย

การบิน THAI AIRWAYS พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน 

รบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน   

วนัที่สอง ปักก่ิง– จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – หอบูชาฟ้าเทียนถาน  

                   รา้นป่ีเซียะ - ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปักก่ิง   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารเชา้น าท่านสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็น

จตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัย

ราชวงศ์หมิง (เม่ือปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 

1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื้ อแหง่ราชวงศช์ิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนชื่อ

มาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของ

ประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ส าคัญทาง

การเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไวม้ากมาย 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็น

พระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศช์ิง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กั

กนัในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั 

มีหอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนั่ง 75 องค์ หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอีกมาก 

รวมทั้งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตร

ลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ใน

อดีตพระราชวงัแห่งน้ี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยงัตอ้งขอ



อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดิจะทรง

ประทับอยู่ในพระราชวังแห่งน้ีกั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขันที และ

ขา้หลวงรับใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศัยอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของ

จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านัล 9,000 นาง ซ่ึง

มีขนัที 70,000 คน คอยดูแลให ้มีค าเล่าลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระ

กระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็น

อีกเลย 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงใน

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 

เป็นสถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอ

พรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี 

ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกวา่ 1,668.75 ไร่ อุดมไป

ดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ต า่กวา่รอ้ยปี 

จากน้ันน าท่านสู่ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได้

ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรบั

ท่านท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเยน็น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ

โชวห์วาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ

แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ

ไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ากดัและโวกายกรรมปักก่ิงน้ันยงั

ชื่อเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 



วนัที่สาม พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก - วดัลามะ – รา้นนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อ้ีเหอหยวน 

ตั้งอยู่ในเขตไห่เต้ียน ห่างจากตัวเมืองปักก่ิงไปทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี 

1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันน าดิน

ไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มต าหนักน้อย

ใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดิมน้ันเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้

กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศห์มิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระ

เจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศ์

ชิงทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิง ในฤดูรอ้น

มาประทบัท่ีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่งน้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัว่าอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยานหลวงท่ี

งดงามท่ีสุดของจีน จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักก่ิง ระหว่างทางน าท่านแวะชม รา้น

ไข่มุก เลือกซ้ือครีมไขมุ่กบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุ่กน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าสู่ วัดลามะหย่งเหอกง วดัใหญ่ท่ีเก่าแก่ของศาสนา

พุทธนิกายทิเบตอนัลือช่ือในกรุงปักก่ิง เป็นโบราณสถาน

ท่ีรวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และ

ทิเบต ส่ีชนชาติส าคัญของจีนไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบ

ครนั ซ่ึงมีอยูเ่พียงแหง่เดียวเท่าน้ันในประเทศจีน มีเน้ือท่ี

กว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนักต่างๆกว่า 

1,000 หอ้ง แต่เดิมวัดน้ีเคยเป็นวังท่ีประทับขององค์ชายส่ี  ของล ้าค่าในวัดลามะคือ 

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยูใ่นวิหารวา่นฝเูก๋อ ซ่ึงเป็นวิหารท่ีสูงใหญ่ท่ีสุดภายในวดั

ลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไมท้ั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป

พระศรีอริยเมตไตรยปางยนื ท่ีแกะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝัง

อยู่ใตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่เหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปทั้งองคมี์น ้าหนักประมาณ 100 ตนั ได้

ถูกบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก 

น าท่านแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงใน

การผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มตวั

ยาแชเ่ทา้ ครีมบวัหิมะ แผ่นยากอเอ๊ียะ ไปจนถึงถัง่เชา่ สุดยอดยาสมุนไพร เป็นตน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 



วนัที่สี ่ รา้นหยก - ก าแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน – BEIJING XUE SHIJIE SKI RESORT  

                  รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน - ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่                            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ชาวจีนถือวา่หยกมีค่าสูง กษัตริยช์าวจีน 

หรือฮ่องเตจ้ีน ทุกยุคสมยั ถือหยกเป็นของคู่บารมี โดยเฉพาะเคร่ืองราชูปโภค ตอ้งมีหยก

ประกอบ เชน่ ตราแผ่นดิน ตราหยกประจ าองคก์ษัตริย ์พระราชวงศ ์ขุนนางต่างๆ ลว้นท า

จากหยกทั้งส้ิน ใหท่้านไดเ้ลือกชมกนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “ก าแพหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน ก าแพง

ส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั 

การรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อน

คริสตกาล)  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ BEIJING XUE SHIJIE SKI RESORT หรือ BEIJING SNOW WORLD เป็นสกีรีสอรท์ท่ี

ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองปักก่ิง เป็น Alpine skiing ท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีอุปกรณ์ครบครนัท่ีสุดใน

ประเทศจีน เป็นลานสกีท่ีเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะท่านท่ีชอบเล่นหิมะ มี

กิจกรรมต่างๆมากมาย อทิเช่น แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, มา้ลากเล่ือนหิมะ, สโนวโ์มบิล เป็นตน้ 

(หมายเหตุ : ราคาทวัรไ์ม่ไดร้วมค่าเช่าชุดสกี ค่าเล่นสกี และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีตอ้งมีค่าใชจ้่าย

เพิ่มเติม / ค่าเล่นสกีราคาประมาณ 200หยวนต่อชัว่โมง)   

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ันท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ใหท่้านได้เลือกชมสินค้าและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพนานาชนิด ท่ีผลิตจากยางพาราคุณภาพดี ส่งเสริมเร่ืองการ

นอนหลบั ท่ีจะชว่ยท าใหท่้านสามารถนอนหลบัสบายมากยิง่ขึ้ น  

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการคา้ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุง

ปักก่ิง เป็นศูนยร์วมของรา้นคา้แบรนด์เนมและแฟชัน่สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่น

และรา้นอาหารภัตตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียร์สไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่น

และแหล่งท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักก่ิง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 



วนัที่หา้ ปักก่ิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

04.00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตปัิกก่ิง 

06.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675 

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที)   

11.05 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

**หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท า

การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

2-3 ท่าน 

ผูเ้ดินทาง 

อายุต  า่กว่า20ปี 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61 27,777 เพิ่มท่านละ  

3,000 บาท 

4,000 12,900 

30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61 27,777 4,000 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ 

ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 400หยวน/ท่าน/รา้น 



 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอก

กล่าวล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.        

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร ์นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ

จองและจา่ยมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวร์

ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า

ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 



 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุก

กรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 


