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CHINA 
 ปกักิง่ SABAI LANLA 
 โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ (CA) 

  4 วนั 2 คนื 
 
 ไฮไลทท์วัร ์ปกักิง่ SABAI LANLA 

 ชม ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจหียงกวน) 1 ใน7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 สมัผสัความงดงามและยิง่ใหญ ่ของพระราชวงักูก้ง และหอฟ้าเทยีนถาน 
 ชมโชวส์ดุอลงัการ กายกรรมปกัก ิง่ 
 ลิม้รสเมนพูเิศษ เป็ดปกัก ิง่ สกุ ีห้มอ้ไฟ และอาหารป้ิงยา่ง  BBQ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
(CA810/05.50-11.25)-หอฟ้าเทยีนถาน-รา้น

ไขม่กุ-กายกรรมปักกิง่ 
✈ 🍽 🍽 

5L HOTEL By Shangri – la 
หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

2 ปักกิง่-รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน--
รา้นใบชา-พระราชวังฤดรูอ้น-ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 🍽 🍽 🍽 

5L Hotel By Shangri - la 
หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

3 จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวังกูก้ง-วดัลามะ- 
-รา้นผลติภณัฑย์างพารา-อสิระชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซยี 🍽 🍽 🍽 - 

4 ปักกิง่-กรงุเทพฯ (CA809/00.15-04.30) ✈ X X - 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี ( แบบเดีย่ว )  ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ -หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นไขม่กุ-กายกรรมปกัก ิง่ 
03.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ทีฯ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
05.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปกักิง่  โดยเทีย่วบนิที ่CA810 

11.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิกปี 
2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของ

สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให ้
แบ่งเป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให ้

แสงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภายในตวัอาคาร หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ย่อวา่ จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าคตะวันตก
เฉยีงเหนือของทีร่าบหวาเป่ย ปัจจุบนัปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะ

เทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งไดรั้บการจัดตั ้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่ มีการเปลีย่นแปลง

จากหนา้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิง่มีถนนทีส่ลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมอืงโบราณแต่ยัง

แสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารฌเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ทีต่ัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึง่

จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึเดอืนอา้ยตาม
จันทรคติ ทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดม

ประกอบดว้ยต าหนักฉเีหนยีนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑ์
จาก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขมุ่ก ผงไข่มุก เป็นตน้  จากนัน้น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ 

การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงผสมผสาน ทั ้ง
หวาดเสยีวและตืน่เตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น 

เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนทีส่งู แต่ไฮไลน์คอืการขับมอเตอรไ์ซคม์ากกวา่ 4 คัน ใน

ลกูโลกดว้ยความเร็วในพืน้ทีจ่ ากดัทา่นไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักกิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก 

  ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…เมนูพเิศษ....เป็ดปกักิง่ 

ทีพ่กั 5L HOTEL By Shangri – la หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-รา้นใบชา-พระราชวงัฤดรูอ้น-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 
น าท่านแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  น าทา่นเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคัน่เป็นชว่ง ๆ
ของจนีสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงต่อ
อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแต ่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ

มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันวา่ หาก
มองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้

 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะ ชมิชา ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี ทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้น

ทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่ห่างจากตัวเมอืงปักกิง่ประมาณ 15 กโิลเมตร พระราชวังฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน
เดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉอืซไีทเฮาไดน้ างบประมาณ

ของกองทัพเรอืมาบรูณะซอ่มแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบดว้ย ต าหนักเลอโชว่
ถัง สถานทีป่ระทับของพระนางฉือซไีทเฮา ต าหนักเริน่โชว่เตีย้น สถานทีว่า่ราชการของพระนางฉือซไีทเฮา ภูเขา

วา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคุนหมงิ เก๋งพระหอม ต าหนักเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบยีงยาวลัดเลาะไป

ตามรมิทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนักตา่งๆ อกีมากมาย  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร…..เมนูสุกีห้มอ้ไฟ 

 
น าท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับการชอ้ปป้ิงที่ค ึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิง่รวมทั ้ง
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนย์กลางความบันเทงิมากมายที่จะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ี่มา

จับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 5L HOTEL By Shangri – la หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-วดัลามะ-ผลติภณัฑย์างพารา-อสิระชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่
ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบนัจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุสใจ
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กลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่
ทางทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลาง

จัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัตแิห่งชาตแิละพิพิธภัณฑ์
ประวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้

หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู่ พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ 

เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานกวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซึง่

แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดิ
เปรยีบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถ

ลว่งล ้าเขา้ไปได ้

 
 
 
 
 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัลามะ ยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการบรูณะอยา่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่เดมิเคยเป็นต าหนักทีป่ระทับของจักรพรรดหิย่งเจิน้ หรอืองคช์ายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของ
จักรพรรดเิฉียนหลงแห่งราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรทีง่ดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดยเชือ่
กนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจั้นทน์เพยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลาหมืน่สขุ วา่นฟู่ เกอ๋ น าทา่นแวะชม 

รา้นผลติภณัฑย์างพารา  เป็นสนิคา้ของใชต้า่งในบา้นทีท่ ามาจากผลติภัณฑย์างพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ตามอัธยาศัย   น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 
รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

  ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร …เมนูอาหารป้ิงยา่ง BBQ 

 สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงปักกิง่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ปกักิง่-สนามบนิสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 
00.15 น. อ าลากรุงปักกิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA809 

04.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่02-05 มนีาคม 61 14,991 17,991 17,991 2,999 

วนัที ่21-24 มนีาคม 61 12,991 15,991 15,991 2,999 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากคา่ทวัร ์5,000 บาท” 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊นอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**เด็กอายตุ ากวา่ 20 ปีบรบิรูร ืเก็บเพิม่ 3,000  บาทจากราคาทวัร*์* 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอื รา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นยางพารา รา้นผา้ไหม

และรา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

ทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่

กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด

...และไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000  บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่เขา้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ)  ทา่นละ 1,500  บาท 
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         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถ

น าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวร์อื่น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
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7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
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สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น

........................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่……………………………………………… 
ต าแหน่งงาน............................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 
เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION.................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................... 
RELATION.................................................................................................................. 
 
หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 


