
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.�� น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั!น " แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  
มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที�นั�งบนเครื�องบิน  
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ3ง ประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที3ยวบินที3 TG674 บริการ
อาหารและเครื3องดื3มบนเครื3อง (ใชร้ะยะเวลาบิน " ชั 3วโมง B� นาที) 
  

 
 
 
 
 
 
วนัที3สอง ปักกิ3ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นนวดเทา้ –  
         หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ3ง 
05.3� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ3ง ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศ
ไทย + ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั0นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากนั0น
นําท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ�ง   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตั0งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจีน เป็นจตุัรสัขนาด
ใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื0 นที�ทั0งสิ0 น 778,888 ตร.ม. (กวา้ง ;88 เมตร, ยาว <<8 เมตร) สามารถจุ
ประชากรไดถึ้ง + ล้านคน จัตุรัสแห่งนี0 ถูกสร้างขึ0 นในสมัย
ราชวงศห์มิง (เมื�อปีค.ศ. +7+>) เดิมมีชื�อว่าเดิมวา่ “เฉิงเทียน
เหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. +B;+ ซึ�งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื0 อแห่ง
ราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อมาเป็น 
“เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็น
สัญลักษณ์ที�สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที�ตั0งของสถานที�
สําคัญทางราชการอีกทั0งเคยมีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ0 นและจารึกไว ้
มากมาย 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากนั0นนําท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั0งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็นพระราชวงัหลวงมา
ตั0งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังตอ้งหา้มยงัรูจ้กักันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง 
ครอบคลุมพื0 นที� >G8,888 ตารางเมตร อาคาร <88 หลงั มีหอ้งทั0งหมด H,HHH หอ้ง และมีพระที�นั�ง >; องค ์
หอพระสมุด หอ้งหบัต่างๆอีกมาก รวมทั0งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื�อมกนัโดยตลอด มีคูและกาํแพงที�สูง
ถึง ++ เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ +7 ปี ตั0งแต่ พ.ศ. +H7H จนถึง พ.ศ. +HBI  ในอดีต
พระราชวงัแหง่นี0  เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั0นสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึง
เรียกพระราชวงันี0 วา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดิจะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแห่งนี0 กั0นพระองคจ์ากโลก
ภายนอก โดยมีสนมกาํนัล ขนัที และขา้หลวงรบัใชซึ้�งคนเหล่านี0 ตอ้งอาศยัอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพื�อ
ความสาํราญของจกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท B,888 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล H,888 นาง ซึ�ง
มีขนัที >8,888 คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัวา่ พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง +7< 
ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็นอีกเลย 
เที3ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ
สมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  จากนั0นนําท่านสู่ หอบูชา
ฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. +HH< หนึ�งในสถานที�
ท่องเที�ยวที�โด่งดงัที�สุดแหง่หนึ�งในจีน สรา้งขึ0 นมาตั0งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.
+7G8 เป็นสถานที�ซึ�งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใชเ้ป็นที�
บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ เ ป็นประจําทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของ
สวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื0 นที�กวา่ +,BB<.>; ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋
กวา่ 7,888 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ตํ �ากวา่รอ้ยปี 
คํ 3า บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปักกิ3ง เป็นการแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไลทเ์ลยคือ 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

การขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยู่ในพื0 นที�จาํกดัและโวกายกรรมปักกิ�งนั0นยงัชื�อเป็นโชวก์ายกรรมที�มีชื�อ
กอ้งโลกมาก 
พกัที3 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั  
 
วนัที3สาม พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก – ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก – รา้นปี3 เซียะ –  
                  ตลาดรสัเซีย - ถนนหวงัฝูจิ3ง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อี0 เหอหยวน ตั0งอยู่ในเขตไห่เตี0 ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ�งไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันี0 มีพื0 นที� +,<+I ไร่ ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั0นนํา
ดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มตาํหนักนอ้ยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า I88 แห่ง เดิมนั0น
เป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง 
โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซีถึงสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์
ราชวงศชิ์งทรงใชเ้ป็นที�เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดูรอ้นมาประทบัที�
พระราชวงัฤดูรอ้นแหง่นี0  ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัว่าอุทยานแห่งนี0 เป็นอุทยานหลวงที�งดงามที�สุดของจีน จากนั0นนํา
ท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักกิ�ง ระหว่างทางนําท่านแวะชม รา้นไข่มุก เลือกซื0 อครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�สกดัมาจาก
ไขมุ่กนํ0าจืด ที�เพาะเลี0 ยงในทะเลสาบ 
เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาแหง่ชาติกรุงปักกิ�ง หรือที�รูจ้กัในนาม 
“สนามกีฬารงันก” เป็นสนามกีฬาหลกัที�ใชใ้นการแขง่ขนักีฬา
โอลิมปิกฤดูรอ้น G88< ส่วนที�เรียก วา่ "สนามรงันก"นั0น เพราะ
ลกัษณะของสนามมีการออกแบบใหดู้คลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครง
เหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดูคลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้ม
ได ้91,000 ที�นั�ง โดยเริ�มก่อสรา้งขึ0 นเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. G;7> 
เสร็จสิ0 นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. G;;+ เป็นผลงาน
การออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาว
สวิตเซอรแ์ลนด ์ ที�ออกแบบร่วมกบั China Architecture Design 
Institute และบริษัท Arup โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยัชาว
จีนเป็นคนใหค้าํปรึกษาในการออกแบบ   
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั0นนําท่านแวะ รา้นปี3 เซียะ สิ�งศกัดิlสิทธิlเกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของจีน และที�นี� ท่านจะไดศึ้กษาศาสตร์
แหง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบัท่านที�ทาํการคา้ขาย หรือ
ประกอบกิจการต่างๆ นําท่านชอ้ปปิ0 งที� ซิ�วสุ่ยเจีย หรือที�คนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซึ�งเป็นแหล่ง
รวมสินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี� พราดา้ ดีแอนดจ์ี หรืออยา่ง
รองเทา้กีฬาชื�อดงัไนกี0  อาดิดาสและแบรนดช์ั0นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่มาเมืองจีนจะตอ้งมาหาซื0 อของ
เลียนแบบจากที�นี�จากนั0นนําท่านสู่ ถนนหวงัฝูจิ3ง เป็นยา่นการคา้ที�เป็นถนนคนเดินเพียงแหง่เดียวของกรุง
ปักกิ�ง เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชั �นสมยัใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและรา้นอาหาร
ภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่งนัดพบของวยัรุ่นและแหล่งที�นักท่องเที�ยวต่างชาติมกั
นิยมมาเยอืนของกรุงปักกิ�ง 
คํ 3า  บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร  
พกัที3 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที3สี3 รา้นหยก - กาํแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน – สุสาน 13 กษตัรยิร์าชวงศห์มิง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อ
เป็นของฝากอนัลํ0าค่าแก่คนที�ท่านรกั จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ 
กาํแพงเมืองจนี หรือที�ชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพงหมื�นลี0 ” + ใน > สิ�ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีน
อนัยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ0 นในสมยั
ราชวงศฉิ์น ทั0งนี0 เพื�อป้องกนัการรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู คาํวา่ 
ซวงหนู ตั0งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 7;8 ปีก่อนคริสตกาล)  
เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ สุสาน 13 กษตัรยิ ์หรือวงัใตดิ้น (สือซานหลิง) เป็น
สถานที�บรรจุพระศพของพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิง 13 องค์ การ
ก่อสรา้งยดืเยื0 อมาเป็นเวลากว่า 200 ปี ตั0งแต่เริ�ม ทาํการก่อสรา้งในปี 
ค.ศ.1409 จนถึงราชวงศห์มิงสิ0 นสุดลงในปีค.ศ. 1644 ในบรรดา 13 สุสานนี0  สุสานแห่งที�มีขนาดใหญ่ที�สุด
และน่าสนใจที�สุดคือสุสาน "ฉางหลิง" ที�มีสิ�งก่อสรา้งอนัใหญ่โตมหึมาบนผิวดินกบัสุสาน "ติ0 งหลิง"หรือ "วงัใต้
ดิน" 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

ที�ไดขุ้ดพบ สุสานฉางหลิงเป็นสุสานของจกัรพรรดิ "จูตี0 " ซึ�งครองราชสมบติัระหว่าง ค.ศ. 1402 - 1424 ใน
สมัยราชวงศ์หมิง สิ�งก่อสรา้งสาํคัญในบริเวณสุสานนี0 มีพระโรงหลิงเอินซึ�งใหญ่โตเท่ากับพระที�นั�งไท่เหอใน
พระราชวงัโบราณ แต่ที�เด่นกว่าพระที�นั�งไท่เหอก็คือ เสา ขื�อ อกไก่ ระแนง ตลอดจนชายคาของพระที�นั�งลว้น
สรา้งดว้ยไมที้�มีชื�อวา่ "หนานมู่" ซึ�งมีเนื0 อไมที้�แข็งละเอียดและมีกลิ�นหอม เสาขนาดใหญ่ 32 ตน้ในพระโรงหลิง
เอินใชไ้มห้นานมู่ทั0งนั0น สุสานติ0 งหลิงซึ�งไดขุ้ดแลว้และเรียกกนัว่า "วงัใตดิ้น" นั0นประกอบดว้ยหอ้งสูงใหญ่ 5 
หอ้ง สรา้งดว้ยหินทั0งหมด ไม่มีเสา ใชหิ้นสี�เหลี�ยมแผ่นใหญ่ก่อกนัเขา้เป็นรูปโคง้ เป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้ 
"จูอี้0 จุน" ซึ�งครองราชสมบติัระหวา่ง ค.ศ. 1573 - 1620 กบัมเหสีสององคใ์นสมยัราชวงศห์มิง 
คํ 3า บรกิารอาหารคํ 3า ณ ภตัตาคาร 
พกัที3 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที3หา้ UVW Art Zone  - ปักกิ3ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม UVW Art Zone ซึ�งเป็นชุมชนศิลปินขนาดใหญ่ที�มีชื�อเสียงแห่งชาติจีน ที�อยูใ่จกลางมหานครปักกิ�ง 
ประเทศจีน ตั0งอยูบ่นพื0 นที�ของโรงงาน >H< ในเขตอุตสาหกรรม Dashanzi มณฑลเฉาหยาง ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ�ง ที�นี� เป็นสถานที�ซึ�งศิลปินกลุ่มหนึ�ง ไดต้ดัสินใจเลือกใชเ้ป็นที�ทาํงานของตน 
798 Art Zone ประกอบไปดว้ยพื0 นที�หลายส่วน ซึ�งส่วนที�น่าสนใจก็เชน่ แกลเลอร ี“Pace Beijing” อยูใ่นอาคาร
ที�ออกแบบตามสไตล ์Bauhaus โดยสถาปนิกชาวเยอรมนั หลงัคาของอาคารมีลกัษณะโคง้แบบฟันปลาซึ�งหาดู
ไดย้ากแมแ้ต่ในประเทศเยอรมนี เองก็ตาม ภายในอาคารมีพื0 นที�จดัแสดงศิลปะขนาด 1,000 ตารางเมตร 
นอกจากนั0นยงัมีพื0 นที�อีก 200 ตารางเมตรเป็นหอ้งนั�งเล่นที�รองรบัผูค้นไดถึ้ง 60 คน ส่วนพื0 นที�ที�เหลือเป็น
รา้นอาหารอิตาเลียนและรา้นขายหนังสือศิลปะ นอกจากนี0 แลว้ 798 ยงัไดล้งนิตยสาร Times ของกรุงปักกิ�ง ใน
ปี 2003 ยกยอ่งใหก้รุงปักกิ�งเป็นหนึ�งใน 22 เมืองศนูยก์ลางทางศิลปะ และในปี 2004 นิตยสาร Fortune ได้
ยกยอ่งใหก้รุงปักกิ�งเป็นหนึ�งใน 20 เมืองที�มีศกัยภาพในการพฒันามากที�สุดของโลก โดยที� 798 เป็นปัจจยั
หลกัในการนําไปพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

เที3ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตปัิกกิ3ง 
hU.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที3ยวบินที3 TG615 
(มีบรกิารอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน " ชั 3วโมง B� นาที)     
21.1i น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที3ใชบ้ริการ ***   

** หากท่านที�ตอ้งออกตั yวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการ 
ออกตั yว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที3พกั และโปรแกรมท่องเที3ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี3ยนขึ! นอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั!งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน hi ท่านขึ! นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoในการเลื3อนการเดินทาง หรอืเปลี3ยนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

q-B ท่าน 

h เด็ก q ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 3ากว่าq�ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํ 3ากว่าq�ปี) 

พกัเดี3ยว
เพิ3ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั rว 

qh – qi กนัยายน qish hV,999 22,999 22,999 4,000 9,900 

hq – hs ตลุาคม qish 21,999 24,999 24,999 4,500 10,900 

�h – �i ธนัวาคม qish 21,999 24,999 24,999 4,500 10,900 

�U – hh ธนัวาคม qish 21,999 24,999 24,999 4,500 10,900 

qW ธ.ค.sh – �h ม.ค.sq 25,999 28,999 28,999 5,000 12,900 

qV ธ.ค.sh – �q ม.ค.sq 25,999 28,999 28,999 5,000 12,900 

B� ธ.ค.sh – �B ม.ค.sq 24,999 27,999 27,999 5,000 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ3นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื3อร่วมโปรโมทสินคา้พื! นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นปี3 เซียะ ซึ3งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี! แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื! อหรือไม่ซื! อขึ! นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั!งสิ! น 
และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที3เกิดขึ! นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3��หยวน/
รา้น/ท่าน 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื0 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื0 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั0งสิ0 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบรกิารนี! รวม 
� ค่าตั yวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน I8 กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ G ท่านหรือ  I ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ +,888,888 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราค่าบริการนี! ไม่รวม 
� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (สาํหรบัท่านที�เดินทางไปและกลบั
พรอ้มห    
     คณะเท่านั0น)   
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,<00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ G88 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 



 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม >% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย I% 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 
 
 
 
 

เงื3อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นกัท่องเที3ยวหรอืเอเจนซี3ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื3อสาํรองที3นั 3ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

 
เงื3อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  



 

  

 

 

 

 

 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0  ทางบริษัท
จะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั yวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

2.4 เนื�องจากราคานี0 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั yวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ�ง
เมื�อจองและจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั0งสิ0 น และในกรณีที�ออกตั yว
เครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั yว
หรือขอคืนค่าทวัรท์ั0งหมดหรือบางส่วนได ้

 
 
 
 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื3อนไขและขอ้กาํหนดอื3นๆ 

1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 

2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 



 

  

 

 

 

 

 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า +; 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย > วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย +8 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิl ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั yวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิl ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยน 

8. เงินตราต่างประเทศ ค่าตั yวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน +88 
มิลลิลิตรต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน +,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
+ ใบเท่านั0น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี3ยวกบัการนาํแบตเตอรี3สาํรองขึ! นไปบนเครื3องบินดงันี!  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
7.+ แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ G8,888 mAh หรือน้อยกว่า +88 Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่มีการจาํกดัจาํนวน  
7.G แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า G8,888 - IG,888 mAh หรือ +88-+B8 Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่เกินคนละ G กอ้น 
7.I แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ IG,888 mAh หรือ +B8 Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องในทุกกรณี 
i. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  



 

  

 

 

 

 

 

 

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ 3ากว่า hW ปี 

 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 

 

 
 

 


