
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักก่ิง 

22.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่า

อีสเทิรน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบั

บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

01.05 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจนี โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

MU2072  บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบิน 5 ชัว่โมง 10 นาที) 

 

วนัที่สอง จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นนวดฝ่าเทา้ - หอบูชาฟ้าเทียนถาน  

                  ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋า

สมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงปักก่ิง   
 จากน้ันน าท่านสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ประเทศจีน เป็นจตุัรสัขนาดใหญ่

อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 

สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1 ลา้นคน จัตุรัสแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง (เม่ือปีค.ศ. 

1417) เดิมมีชื่อวา่เดิมวา่ “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื้ อ

แหง่ราชวงศช์ิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปล่ียนชื่อมาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั 

จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของ

ประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางราชการ

อี กทั้ ง เ ค ย มี เ ห ตุ ก า รณ์ ส า คัญท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น

http://bit.ly/2NMk5YE


ประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไวม้ากมาย จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตั้งอยู่

ทางทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึง

ราชวงศ์ชิง พระราชวังตอ้งหา้มยังรูจ้ ักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั มีหอ้งทั้งหมด 9,999 หอ้ง และมีพระท่ีนัง่ 75 องค ์

หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั้งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด มีคูและ

ก าแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง 

พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแหง่น้ี เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั้นสูงยงั

ตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวงัน้ีว่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรง

ประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งน้ีกั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมีสนมก านัล ขนัที และขา้หลวง

รบัใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพ่ือความส าราญของจกัรพรรดิ ในวงั

จะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมก านัล 9,000 นาง ซ่ึงมีขนัที 70,000 คน 

คอยดูแลให ้มีค าเลา่ลือกนัวา่ พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และ

ทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

 จากน้ันน าท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงใน

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุดแหง่หน่ึงในจีน สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 เป็น

สถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝ้น

ฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบนักลายเป็น

เขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนท่ีกว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กว่า 

4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ต า่กวา่รอ้ยปี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเยน็น าท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์

หวาดเสียวและความยืดหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่าง

กนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลท์เลยคือ

การขบัมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากัดและโวกายกรรมปักก่ิงน้ันยงัชื่อเป็นโชว์

กายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอื YI FU HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 



 

 

วนัที่สาม พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก – วดัหลิงกวง(วดัพระเข้ียวแกว้) – รา้นป่ีเซียะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อ้ีเหอหยวน 

ตั้งอยู่ในเขตไห่เต้ียน ห่างจากตัวเมืองปักก่ิงไปทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี 

1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากน้ันน าดิน

ไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มต าหนักน้อย

ใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า 300 แห่ง เดิมน้ันเป็น

วงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิง

และชิง โดยเฉพาะสมยัพระเจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.

1750 กษัตริยร์าชวงศช์ิงทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงท่ี

ปักก่ิง ในฤดูรอ้นมาประทับท่ีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่งน้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัว่าอุทยานแห่งน้ีเป็น

อุทยานหลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักก่ิง ระหว่างทางน าท่าน

แวะชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไขมุ่กบ ารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุ่กน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วัดหลิงกวง หรือวดัแสงศกัด์ิสิทธ์ิ หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของจีน อัน

เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้ พระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้หน่ึงเดียวในโลก วดัหลิงกวงตั้งอยู่

ชานกรุงปักก่ิง โอบลอ้มดว้ยภูเขาและทัศนียภาพอนัสวยงาม ตวัวดัไม่ไดใ้หญ่โตมากนัก แต่ถือ

เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดแหง่หน่ึงในจีน และเป็นท่ีเก็บสะสมโบราณวตัถุต่างๆ ของโบราณ

จากพระราชวงัตอ้งหา้ม ท่ีนายโจวเอินไหล อดีตนายกรฐัมนตรีของจีน มอบใหแ้ก่ทางวดั 

จากน้ันน าท่านแวะ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน และท่ีน่ีท่านจะได้

ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะส าหรบัท่าน

ท่ีท าการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ รา้นหยก - ก าแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน – รา้นผลิตภณัฑย์างพาราโอโซน  

                  วดัลามะหยง่เหอกง - นัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง้ - ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คท่ีท่านรกั 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจนี ด่านจหียง่กวย หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า“ก าแพงหม่ืนล้ี” 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีนอนัยาวนาน 

ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจาก

ชาวฮนัหรือซงัหนู ค าวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อนคริสตกาล) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ้รา้นผลิตภัณฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอนเพ่ือ

สุขภาพชนิดต่างๆ 

น าชม วัดลามะหย่งเหอกง วดัใหญ่ท่ีเก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอนัลือชื่อในกรุงปักก่ิง 

เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮัน่ แมนจู มองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติส าคญัของ

จีนไวไ้ดอ้ย่างลงตัวและครบครัน ซ่ึงมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในประเทศจีน มีเน้ือท่ีกว่า 

60,000 ตารางกิโลเมตร มีต าหนักต่างๆกว่า 1,000 หอ้ง แต่เดิมวดัน้ีเคยเป็นวงัท่ีประทับของ

องคช์ายส่ี ของล ้าค่าในวดัลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ ซ่ึง

เป็นวิหารท่ีสูงใหญ่ท่ีสุดภายในวดัลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไมท้ั้งหมด ใน

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ท่ีแกะสลกัดว้ยไมจ้นัทน์หอม สูง 26 

เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่เหนือพ้ืนดิน พระพุทธรูปทั้งองคมี์น ้ าหนัก

ประมาณ 100 ตนั ไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อม

ตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จากน้ันน าท่าน นัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้ เป็นตรอกซอกซอยโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของปักก่ิง ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณ

พระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเร่ิมน้ันการจดัท่ีพกัอาศัยในหูถง้จะ

ก าหนดตามฐานะทางสงัคม ยิง่อยูใ่กลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมาก

เท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสงัคมท่ีสูงขึ้ นตามล าดบั หถูง้ท่ีอยู่

ในแนวทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้ม

จะเป็นท่ีพกัอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง ส่วนหูถง้ท่ีอยู่ใน

แนวทิศเหนือจรดทิศใตน้ั้นจะเป็นท่ีพกัอาศยัของสามญัชน 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการคา้ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักก่ิง 

เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่สมัยใหม่  แผงขายอาหารกทานเล่นและ

รา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่งท่ี

นักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักก่ิง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 



วนัที่หา้ ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – รา้นบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ปักก่ิง – กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาแหง่ชาติกรุงปักก่ิง หรือท่ีรูจ้กัในนาม “สนามกีฬารงันก” เป็น

สนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ส่วนท่ีเรียก วา่ "สนามรงันก"น้ัน 

เพราะลกัษณะของสนามมีการออกแบบใหดู้คลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครงเหล็กมาสอดประสานทบั

กนัไปมา จนดูคลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ โดยเร่ิมก่อสรา้งขึ้ นเม่ือเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ินพรอ้มเปิดใชง้านเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการ

ออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีออกแบบร่วมกบั 

China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยั

ชาวจีนเป็นคนใหค้ าปรึกษาในการออกแบบ   

จากน้ันน าท่านแวะชม รา้นยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู ้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซ่ิวสุ่ยเจีย หรือท่ีคนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชช่ี พราดา้ ดีแอนดจ์ี 

หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงัไนก้ี อาดิดาสและแบรนดช์ั้นน าอ่ืนๆ จนหลายคนท่ีบอกวา่มาเมือง

จีนจะตอ้งมาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตปัิกก่ิง 

19.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2071 

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 5 ชัว่โมง 10 นาที)     

00.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

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

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม  

และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 

ไม่ถึง 

20ปี 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

06 – 10 กนัยายน 2561 
MU2072 (01.05 – 07.15) 

MU2071 (19.50 – 00.05) 
17,900 20,900 3,500 8,900 

11 – 15 ตลุาคม 2561 
MU2072 (01.05 – 07.15) 

MU2071 (19.50 – 00.05) 
19,900 22,900 3,500 8,900 

17 – 21 ตลุาคม 2561 
MU2072 (01.05 – 07.15) 

MU2071 (19.50 – 00.05) 
18,900 21,900 3,500 8,900 

25 – 29 ตลุาคม 2561 
MU2072 (01.05 – 07.15) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
18,900 21,900 3,500 8,900 

08 – 12 พฤศจกิายน 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
18,900 21,900 3,500 8,900 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
18,900 21,900 3,500 8,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
19,900 22,900 3,500 8,900 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
19,900 22,900 3,500 8,900 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
18,900 21,900 3,500 8,900 

27 – 31  ธนัวาคม 2561 
MU2072 (01.20 – 07.20) 

MU2071 (19.00 – 00.05) 
20,900 23,900 4,500 10,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/รา้น/ท่าน 



 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรบัท่านท่ีเดินทางไปและกลบัพรอ้มห    

     คณะเท่าน้ัน)   

 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 ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื่อส  ารองที่นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

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 ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้



3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

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

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

ตวัอยา่งส าเนาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้ 


