
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: TG72 ทัวร�ป�กก่ิง SNOW WORLD กําแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน 
มหานครป�กก่ิง ชมกําแพงเมืองจีน “1 ใน 7ส่ิงมหัศจรรย�ของโลก” 

สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ เล9นสกี ท่ี ป�กก่ิง Snow World 
ชมกายกรรมป�กก่ิง “สุดยอดโชว�ระดับโลก” หอฟBาเทียนถาน พระราชวังกูEกง 

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูรEอน วัดลามะ ชEอปปHIงถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย 
เมนูพิเศษ>Buffet Chekiskan พรEอมเครื่องดื่มไม9อ้ัน ,เป[ดป�กก่ิง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแตEจิ๋ว 

บินตรงสู9 ป�กก่ิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
พักป�กก่ิง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว)  ** รวมค9าวีซ9ากรุeปแลEว ** 

        กําหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผูEใหญ9 ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพ่ิม 
 

ท่ีนั่ง 
 

30 พ.ย.-4ธ.ค.61 16,888 

ไม9มีราคาเด็ก 
INF 6,000฿ 

4,500 25 
14-18 ธ.ค.61 16,888 4,500 25 
21-25 ธ.ค.61 17,888 4,500 25 
4-8 ม.ค.62 17,888 4,500 25 

11-15 ม.ค.62 17,888 4,500 25 
18-22 ม.ค.62 17,888 4,500 25 



 

 

25-29 ม.ค.62 17,888 4,500 25 
15-19 ก.พ.62 19,888 4,500 25 
22-26 ก.พ.62 16,888 4,500 25 
1-5 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
8-12 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
15-19 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
22-26 มี.ค.62 16,888 4,500 25 

29 มี.ค.-2เม.ย.62 16,888 4,500 25 
  
วันแรก        ท9าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงป�กก่ิง  
21.00 น. พรEอมกัน ณ ท9าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู�โดยสารระหว�างประเทศชั้น 4 ประตู 1 เคาเตอร�เช็คอินสายการ

บิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารต�าง ๆ พร�อมข�อแนะนําข้ันตอนจากเจEาหนEาท่ี) กระเป'าทุกใบจะต�องฝากให�กับ
ทางเจ�าหน�าท่ีสายการบินด�วยตัวท�า นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

23.50 น. เดินทางสู� กรุงป�กก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ีTG674 
 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
วันท่ีสอง        ป�กก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูEกง- หอฟBาเทียนถาน-กายกรรมป�กก่ิง 
                                                                                                                 อาหารเชEา,เท่ียง,เย็น                         
05.30 น.  เดินทางถึง กรุงป�กก่ิง (เวลาท�องถ่ินเร็วกว�าประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหม�ท่ีเป:ดให�บริการเพ่ือต�อนรับ

โอลิมป:ก 2008 มีขนาดกว�า 1 ล�านตารางเมตรและใหญ�กว�าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบิน
นานาชาติป@กก่ิงถูกแบ�งออกเปAน 2 ข�าง ทอดตัวจากทิศใต�ไปสู�ทิศตะวันออกเพ่ือช�วยลดไอร�อนจากแสงอาทิตยB แต�
ติดสกายไลทBให�แสงแดดส�องเข�ามาถึงและใช�นวัตกรรมสมัยใหม�ท่ีช�วยลดปริมาณกDาซคารBบอนภายในตัวอาคาร นํา
ท�านผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและรับกระเป'าสัมภาระ ออกมาพบกับไกดBท�องถ่ิน ระหว�างเดินทางเข�าสู�ตัว
เมืองป@กก่ิง ผ�านชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) ของตึก “MOMA LINKED HYBID” สถาป@ตยกรรมแห�งท่ี
อยู�อาศัยสมัยใหม� บ�าน 2,500 หลัง ห�องชุด 700 ห�อง บนเนื้อท่ีขนาด 1.6 ล�านตารางฟุต ถือเปAนตึกใหญ�สุดในโลก 
ท่ีมีการใช�ระบบชีวภาพในการทําความเย็นและให�ความอุ�น เพ่ือรักษาอากาศท้ัง 8 ตึกให�คงท่ี ในชั้นท่ี 20 สร�างเปAน
วงแหวนท่ีเชื่อมต�อกันทุกตึก   

เชEา บริการอาหารเชEา ณ ภัตตาคาร  
นําท�านเดินทางสู�ศูนยBรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญ�
ท่ีสุดในโลก สัญลักษณBของประเทศจีนยุคใหม� สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต�างๆ บันทึกภาพเพ่ือเปAนท่ีระลึกกับ



 

 

อนุสาวรียBวีร  ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจZอตุง จากนั้นนําท�านผ�านประตูเข�าสู� นครโบราณ 
หรือ พระราชวังตEองหEามกูEกง สถานท่ีว�าราชการและท่ีประทับของจักรพรรด์ิ 24 พระองคB ในสมัยราชวงศBหมิง
และชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก�อสร�างท่ีทรงคุณค�าทางประวัติศาสตรB สร�างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร ชม
หมู�อาคารเครื่องไม�ท่ีประกอบด�วยห�องหับต�างๆถึง 9,999 ห�อง ชมพระตําหนักว�าราชการ พระตําหนักชั้นใน ห�อง
บรรทมของจักรพรรด์ิ และห�องว�าราชการหลังมู�ลี่ไม�ไผ�ของพระนาง  ซูสีไทเฮา จากนั้น ผ9านชมดEานนอกของโรง
ละครแห9งชาติป�กก่ิงหรือตึกไข9 ต้ังอยู�ใกล�กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เป[ดป�กก่ิง  
บ9าย     นําท�านเดินทางสู� หอฟBาเทียนถาน หรือ หอบูชาฟBาเทียนถาน 

สถานท่ีจักรพรรด์ิในราชวงคBหมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศBชิง 
(ค.ศ.1644-1911) ใช�เปAนท่ีบูชาสักการะฟ̀าดิน เพ่ือให�ฝนฟ̀าตกต�อง
ตาม  ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณB และพสกนิกรอยู�ร�มเย็นเปAน
สุข ภายในจะเห็นแต�ต�นสนเต็มไปหมด เหมือนเปAนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ� พ้ืนท่ีมีประมาณ 1700 ไร� ต�นสนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีนี้ส�วน
ใหญ�มีอายุมากกว�า 100 ปb บางต�นมีอายุมากกว�า 500 ปb  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมป�กก่ิง สุดยอดกายกรรมท่ีต่ืนตาต่ืนใจท่ีน�าประทับใจ  

 
               
 
 
 

เขEาสู9ท่ีพัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกลEเคียงกัน   
วันท่ีสาม        พระราชวังฤดูรEอนอว้ีเหอหยวน- ผ9านชมสนามกีฬาโอลิมปHก- The Place          
                                                                                                          อาหารเชEา,เท่ียง,เย็น                         
เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม  

นําท�านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรEอนอว้ีเหอหยวน อุทยาน
ท่ีใหญ�ท่ีสุดของประเทศจีน สร�างข้ึนเม่ือประมาณ 800 ปbก�อน 
ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดข้ึนด�วยแรงงานคนล�วน ชมท่ีประทับ
ของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญcู
และเรือหินอ�อน จากนั้นพาชม โรงงานไข9มุกน้ําจืด ท่ีเพาะเลี้ยง
ใน  ทะเลสาบ ป@จจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือส�งออกไป
ขายท่ัวโลกได�ไม�ตํ่ากว�าปbละ 199,500 กิโลกรัม นับว�าเปAนประเทศท่ีผลิตไข�มุกน้ําจืดรายใหญ�ท่ี  สุดในเวลานี้ ให� 
ท�านได�มีโอกาสเลือกซ้ือไข�มุก ครีมบํารุงผิวไข�มุกธรรมชาติท่ีเหมาะกับทุกสภาพผิว  เพ่ือบํารุงผิวหน�าและกาย  ให�



 

 

เปล�งปลั่งและขาวใสอย�างเปAนธรรมชาติจากนั้นนําท�านผ�อนคลายความเม่ือยล�าด�วยการนวดฝdาเท�า โดยการแช�เท�า
ด�วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ�อนคลายท่ี ศูนย�วิจัยทางการแพทย�แผนโบราณฟ@งเรื่องราวเก่ียวกับการแพทยB
โบราณต้ังแต�อดีตถึงป@จจุบัน การส�งเสริมการใช�สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปbพร�อมรับฟ@งการวินิจฉัยโรคโดย
แพทยBผู�เชี่ยวชาญ  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร   น้ําจิ้มไทยสูตรเด็ด  
ผ�านชม สนามกีฬาโอลิมปHก สนามกีฬาหลักท่ีใช�ในการแข�งขันกีฬาโอลิมป:กฤดูร�อน 2008 ซ่ึงมีชื่อเล�นว�า รังนก 
เนื่องจากรูปแบบโครงสร�างท่ีคล�ายรัง เริ่มก�อสร�างเม่ือเดือนธันวาคม 2546 สร�างเสร็จในปb 2550 ได�รับการ
ออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาป@ตยกรรมจีน (China Architecture Design 
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีนั่ง นําท�านแวะพิพิธภัณฑ�ผีซิว หรือ ปyzเซ๊ียะ ถือเปAนสัตวBเทพชนิดหนึ่ง และ
เปAนลูกตัวท่ีเก�าของมังกร ผีซิวถือเปAนสัตวBดุร�ายชนิดหนึ่ง แบ�งเปAนเพศผู� เพศเมีย เพศเมียเรียกว�า “ผี” ส�วนเพศผู�
เรียกว�า “ซิว” โดยผีซิวตัวผู�จะหาทรัพยB ส�วนตัวเมียก็เฝ`าทรัพยB ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว�เปAนคู� ท่ีคนจีน
เชื่อว�า ปbu เซ๊ียะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภให�กับผู�เปAน
เจ�าของและช�วยเก็บรักษาทรัพยBท่ีหามาได� ท�านท่ีทําการค�าขาย 
หรือทําธุรกิจ สามารถเช�า “ผีชิว” เพ่ือนําไปต้ังเปAนเครื่องราง
ของมงคลกับบ�าน ห�างร�าน และกิจการของท�าน   

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  พลาดไม9ไดEกับเมนูเป[ด
ป�กก่ิง นําท�านเดินทางไปชมย�านไฮโซใจกลางกรุงป@กก่ิง  ซ่ือเม9า
เทียนเจีย "The Place ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต 
กว�าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเปA น LED SCREEN จอ ยักษBบนเพดานแบบชิ้นเดียวท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลก 
เขEาสู9ท่ีพัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกลEเคียงกัน   

วันท่ีส่ี      กําแพงเมืองจีน(ด9านจียงกวน) - ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ�ภาพ3มิติ -ถนนหวังฟู~จิ่ง 
                                                                                                                 อาหารเชEา,เท่ียง,เย็น                         
เชEา  บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม  

นําท�านเดินทางไปชมความยิ่งใหญ�ของ กําแพงเมืองจีน (ด9านจียง
กวน) ท่ีถือว�าเปAนด�านท่ีสวยท่ีสุดของกําแพงเมืองจีน ท�านจะได�เห็นส่ิง
มหัศจรรย� 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว�า 7,000 
กิโลเมตร เปAนสิ่งก�อสร�างท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดและใช�เวลาสร�างนานท่ีสุด
ในโลก ท่ีเกิดข้ึนด�วยฝbมือของมนุษยB มีการเกณฑBแรงงานเกือบล�านคน 
และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู�ซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล�อง
คอ คนเหล�านี้ต�องทํางานในถ่ินทุรกันดารท�ามกลางอุณหภูมิเลวร�าย 
คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร�อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 
ต�องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีส�งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอก
นําไป  ขาย คนงานนับพันจึงต�องล�มตาย ร�างถูกฝ@งอยู� ใต� กําแพง 



 

 

กําแพงเมืองจีนจึงได�รับการขนานนามว�าเปAน “หลุมฝ�งศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” รวมๆ แล�วมีระยะทางยาวกว�า 
50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถล�อมโลกกว�า 1 รอบ ก�อนท่ีจะมีการใช�อิฐในการก�อสร�าง กําแพงเมืองจีนถูกสร�างข้ึน
โดยใช�หิน ดิน และไม�  บางครั้งมีการแพ็คดินไว�ระหว�างไม�แผ�นใหญ� และมัดไว�ด�วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล�กรุง
ป@กก่ิง กําแพงเมืองจีนถูกสร�างโดยใช�หินอ�อน ในบางสถานท่ีกําแพงถูกสร�างโดยใช�หินแกรนิต บางแห�งก็ใช�ดินเผา 
ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสร�างโดยใช�โคลน ทําให�ชํารุดได�ง�ายกว�า กําแพงเมืองจีนท่ีเราเห็นกันทุกวันนี้ ส�วน
ใหญ�ถูกสร�างในราชวงศBหมิง แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกย�องว�ามีค�าอย�างล้ําเลิศยิ่งกว�าทองและเพชรนั่นก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว�าหยกเปAนอัญมณีล้ําค�า เปAนสิริมงคลแก� ผู�ท่ีได�มาครอบครอง ทําให�ชีวิตเจริญรุ�งเรือง 
ส�งเสริมให�เกิดความเจริญก�าวหน�า ม่ังค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ให�ท�านได�เลือกซ้ือ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ�าเย�า 
ซ่ึงเปAนเครื่องประดับนําโชค  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูจีน)  
บ9าย จากนั้นแวะซ้ือยาครอบจักวาลเปdาฟูdหลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท� 100% 

ยาประจําบ�านท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช�วยรักษาแผลจาก
การโดนความร�อนเช�น น้ําร�อนลวก หรือ น้ํามัน ช�วยลดการอักเสบและ
เกิดหนองบองแผลท่ีโดนลวกได�ดี หรือจะทาเพ่ือป̀องกันผิวไหม�เสียจาก
การตากแดดเปAนเวลานาน และช�วแก�ป@ญหา สิว ฝ`า จุดด�างดําบนใบหน�า
ให�หน�าเนียนใส 

                       จากนั้นนําท9านดินทางสู9 Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช�วงหน�าหนาว ซ่ึงจะมีลานสกีและกิจกรรม
ฤดูหนาวต�างๆ ให�ท�านได�สนุกสานเลือกเล�นตามอัธยาศัย **ค9าทัวร�ไม9รวมค9าอุปกรณ�เครื่องเล9น** (กรณีลานสกี
ยังไม9เปHด หรือหิมะละลายหรือยังไมพรEอมใหEบริการ จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ�ภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑ�ท่ี
รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีท9านสามารถถ9ายรูปเสมือนอยู9ในภาพจําลองเหตุการณ�นั้นๆไดEอย9างเสมือน
จริง)  แวะชม รEานยางพารา เลือกซ้ือผลิตภัณฑBท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ�าห�ม ท่ีนอน กระเป'า 
รองเท�า ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู� ถนนหวังฟู~จิ่ง แหล�งช�อปป:|งท่ีใหญ�ท่ีสุดในเมืองป@กก่ิง มีร�านค�าน�อยใหญ�เรียงราย
สองข�างถนน รวมท้ังร�านอาหาร ร�านกาแฟ และร�านหนังสือ ครบครัน พาท�านจับจ�ายกัน  อย�างเพลิดเพลินอย�าง
ยิ่ง ส�วนใหญ�เปAนร�านค�าแบรนดBเนมดังราคาตายตัวต�อรองไม�ได� และยังมีร�านก๊ิฟช�อปราคาย�อมเยาให�เลือกซ้ือ  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซีฟูBด   
เขEาสู9ท่ีพัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกลEเคียงกัน   

วันท่ีหEา         วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ท9าอากาศยานนานาชาติป�กก่ิง-ท9าอากาศยานสุวรรณภูมิ                
                                                                                                                           อาหารเชEา,เท่ียง                                                                                                              
เชEา   บริการอาหารเชEา ณ หEองอาหารของโรงแรม 

เข�าชม วัดลามะ (ยงเหอกง) วัดใหญ�ท่ีเก�าแก�และมีชื่อเสียงในกรุงป@กก่ิง สร�างข้ึน
ในปb ค.ศ.1694 แต�เดิมเคยเปAนตําหนักท่ีประทับของจักรพรรดิหย�งเจิ้น หรือองคB
ชายสี่ ผู�เปAนพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห�งราชวงศBชิง ต�อมาต้ังแต�ช�วง
กลางศตวรรษท่ี  18 เปAนต�นมาท่ีนี่ได�กลายปAนศูนยBกลางของศาสนาพุทธนิกาย



 

 

มหายานและศิลปแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรยBท่ีงดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว�าเปAน
งานแกะสลักจากไม�จันทนBองคBใหญ�ท่ีสุดในโลกและได�ถูกบันทึกไว�ในกินเนสบุDค ประดิษฐานอยู�  ภายในศาลาหม่ืน
สุข “ว�านฟูdเกZอ” จากนั้นชม “พระราชวังฤดูร�อนอวี้เหอหยวน” อุทยานท่ีใหญ�ท่ีสุดของประเทศจีน สร�างข้ึนเม่ือ
ประมาณ 800 ปbก�อน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดข้ึนด�วยแรงงานคนล�วน ชมท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญcู และเรือหินอ�อน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูจีน) 
บ9าย             อิสระช�อปป:|งท่ี ตลาดรัสเซีย แหล�งช�อปป:|งท่ีอยู�บนถนนยาวกว�า 400 เมตร ต้ังอยู�ภายใน บริเวณท่ีตั้งของสถานทูต

นานาชาติ มีร�านค�ากว�า 300 ร�านต้ังเรียงรายไปตามสองข�างถนน ไม�ว�าจะเปAน ผ�าไหม, เสื้อผ�า , งานฝbมือ , เครื่อง
หนัง , ของท่ีระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส�ง จนถึงเวลานัดหมายนําท�านเดินทางไปท�าอากาศยานป@กก่ิง  

17.05 น.  เดินทางกลับสู� กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี  TG615  
** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

21.20  น. เดินทางกลับถึง ท9าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
********************************************* 

ส่ิงท่ีลูกคEาจําเป[นตEองรับทราบก9อนเดินทาง 
-  เนื่องจากเปAนทัวรBราคาพิเศษท่ีได�รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร�วมกับการท�องเท่ียวแห�งเมืองจีน ทุกเมือง 
กําหนดให�มีการ ประชาสัมพันธBสินค�าพ้ืนเมืองให�นักท�องเท่ียวท่ัวไปได�รู�จักในนามของร�านรัฐบาล อาทิเช�น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 
นวดฝdาเท�า, ไข�มุก, ผ�าไหม, ผีชิว ซ่ึงจําเปAนต�องบรรจุในโปรแกรมทัวรBด�วย เพราะมีผลกับราคาทัวรB  จึงเรียนให�กับนักท�องเท่ียวทุก
ท�านทราบว�า ร�านรัฐบาลทุกร�านจําเปAนต�องให�ทุกท�านแวะเข�าไปชม แต�จะซ้ือหรือไม�ซ้ือข้ึนอยู�กับความพอใจของลูกค�าเปAนหลัก ไม�มี
การบังคับซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกค�าท�านใดไม�ร�วมเดินทางตามรายการ หรือไม�เข�าร�านสินค�าพ้ืนเมืองหรือร�านของรัฐบาลร�านใดๆก็ตามท่ีระบุไว�ในรายการ
ทัวรB ไม�ว�าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค�าต�องจ�ายค�าชดเชยเพ่ิม ร�านละ 2,000 บาท ต�อลูกค�า 1 ท�าน โดยไกดBท�องถ่ินจะเปAนผู�เก็บเงินจาก
ลูกค�าโดยตรง *** 
-  ลูกค�าท�านใดท่ีอยู�ต�างจังหวัดและต�องออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวรB, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ี
ก�อนทําการจองทัวรBทุกครั้ง กรุณาอ�านโปรแกรมอย�างละเอียดทุกหน�า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียด
ของโปรแกรมท่ีขายเปAนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงไดEตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป[นตEน โดยมิตEองแจEงใหEทราบล9วงหนEา กรณีท9านตEองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาท่ีสนามบิน
ดอนเมือง กรุณาแจEงบริษัทฯก9อนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล9าชEาของเท่ียวบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ�แลEวว9า อยู9นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย� หรือเหตุผลทางดEานความปลอดภัยเป[นตEน )  โปรด
เขEาใจและรับทราบว9า  ผูEจัดจะไม9รับผิดชอบและไม9สามารถคืนค9าใชEจ9ายต9างๆ ไดE ในทุกกรณี 
 



 

 

เอกสารใน การ ทํ า วีซ9 าจี น สํ าห รับ เดิ น ท าง ก รุe ป นี้ เป[ น ก าร ย่ืน วีซ9 าแบ บกรุe ป ค9 า ยืน วีซ9 า รวม ใน ค9 า ทั วร� แ ลE ว 
เอกสารในการทําวีซ9าจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซ9าแบบกรุeป) 
1. สําเนาหนEาพาสปอร�ต *ต�องมีอายุการใช�งานไม�ต่ํากว�า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต�องมีหน�าว�าง  อย�าง
น�อย 2 หน�า สําหรับประทับตราวีซ�าและตราเข�า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม�รับผิดชอบกรณี ด�านตรวจคนเข�าเมืองปฏิเสธการเดินทาง
ของท�าน* โดยท9านถ9ายรูป หรือ สแกนหนEาหนังสือเดินทาง (หนEาท่ีมีรูปท9าน) แบบเต็มหนEารายละเอียดครบถEวน ชัดเจน ไม9ดํา 
ไม9เบลอ หEามขีดเขียดลงบนหนEาพาสปอร�ตโดยเด็ดขาด  ส9งมาทาง E-mail เม่ือท9านตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือ
เดินทางต�องไม�มีการ ชํารุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ�าเกิดการชํารุด  เจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท�านได�) 
2. พาสปอร�ตเล9มจริง ต�องมีหน�าว�าง สําหรับประทับตราวีซ�าและตราเข�า-ออก อย�างน�อย 2 หน�าเต็ม   ลูกคEาถือไปท่ีสนามบินเอง 
ณ วันเดินทาง   (หนังสือเดินทางตEองเป[นเล9มท่ีส9งช่ือใหEเราทําวีซ9าเท9านั้น!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถ�ายมาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบกรณีท่ีท�านลืมนํารูปถ�าย
มา หรือ  
นําหนังสือเดินทางมาผิดเล�ม 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซ9าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซ9าแบบเดี่ยว ลูกคEาตEองดําเนินการย่ืนดEวยตนเอง)  
1.หนังสือเดินทางต�องมีอายุการใช�งานไม�ต่ํากว�า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม�รับผิดชอบ
กรณี ด�านตรวจคนเข�าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท�าน    
2.หนังสือเดินทางต�องมีหน�าว�าง สําหรับประทับตราวีซ�าและตราเข�า-ออก อย�างน�อย 2 หน�าเต็ม    
3.รูปถ�ายหน�าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ�ายไม�เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเท�านั้น และต�องไม�ใช�สต๊ิกเกอรB หรือรูปพริ้นซBจาก 
คอมพิวเตอรB  (รูปใหม�ถ�ายไม�เกิน 6 เดือน อัดด�วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท�านั้น ) 
4.สําเนาทะเบียนบ�าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถEามี) ของผู�เดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซ�าจีนใช�เวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต9างชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีต�องใช� และ อาจมีค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามข�อมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางต9างดEาว(เล9มเหลือง) ผู�เดินทางต�องไปดําเนินการขอวีซ�าเข�าประเทศจีนด�วยตนเอง  เนื่องจากผู�เดินทาง
จะต�องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

** ออกเดินทางข้ันต่ํา  20 ท9าน หากเดินทางต่ํากว9ากําหนด มีความจําเป[นท่ีตEองเรียกเก็บค9าใชEจ9ายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธ�ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชEวัน เดือน ปyเกิด ตามหนEาพาสปอร�ต และวันท่ีเดินทาง เป[นเกณฑ�ในการนับอายุ*** 

อัตราค9าบริการรวม  
1.ค�าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ป�กก่ิง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.ค�าวีซ�าท�องเท่ียวจีนแบบกรุDปสําหรับผู�ท่ีถือพาสปอร�ตไทย (ตEองเดินทางไปและกลับพรEอมคณะเท9านั้น)  
3.ค�าโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (พักห�องละ  2 ท�าน หากพัก 3 ท�านในห�องเดียวกันจะเปAนห�องแบบเตียงคู�และเสริมเตียงสปริง) 
4.ค�าอาหารทัวรB (เช�า กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามท่ีระบุไว�ในรายการ) 
5.ค�าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต�างๆ ตามท่ีระบุไว�ในรายการ ค�ารถ ค�าจอดรถ ค�าทางด�วน ค�ามัคคุเทศกB  
6.ค�าน้ําหนักกระเป'าสัมภาระไม�เกิน 30 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
7.ค�าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมBวงเงิน 1,000,000 บาท ค�ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว�(ไม9
ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขEไดEป~วย)ท้ังนี้ย�อมอยู�ในข�อจํากัดท่ีมีการตกลงไว�กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต�องมีใบเสร็จ และ
มีเอกสารรับรองทางการแพทยB จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
อัตราค9าบริการไม9รวม  
1.ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% (กรณีต�องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.ค�าใช�จ�ายส�วนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม ค�าโทรศัพทB ค�าโทรสาร  
ค�าทีวีช�องพิเศษ ค�ามินิบารB ค�าซักรีด ฯลฯ 
3.ค�าทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.ค�าทําหนังสือเดินทางและวีซ�าชาวต�างชาติ และ ต�างด�าว 
5.ค�าน้ําหนักกระเป'าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป'าเกินท�านต�องชําระค�าน้ําหนัก



 

 

กระเป'ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.(6.1)ค9าทิปไกด�และคนขับรถ 200RMB(หยวนจีน) ต9อทริป/ลูกคEา 1 ท9าน  
 (6.2)ค9าทิปหัวหนEาทัวร� 500บาท ต9อทริป/ลูกคEา 1 ท9าน (เด็กตEองเสียค9าทิปเท9าผูEใหญ9)  
 
เง่ือนไขในการจอง  มัดจําท9านละ 10,000 บาท และชําระส9วนท่ีเหลือก9อนวันเดินทางอย9างนEอย 15 วันล9วงหนEา (การไม�ชําระ
เงินค�ามัดจําหรือชําระไม�ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ�ายไม�ว�าด�วยสาเหตุใดใดผู�จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเปAนราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครื่องบินเปAนราคาแบบซ้ือขาด ต�องเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหน�าต๋ัวเท�านั้น 
เม่ือท�านตกลงจองทัวรBโดยจ�ายเงินมัดจํา หรือ ค�าทัวรBท้ังหมดแล�ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม�ว�ากรณีใดท้ังสิ้น เม่ือออกต๋ัวไปแล�วในกรณีท่ีท�านไม�สามารถเดินทางพร�อมคณะไม�ว�าด�วยเหตุผลใดก็
ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม�สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได�  
 
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอ�านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก�อนทําการจอง เพ่ือความถูกต�องและความเข�าใจตรงกันระหว�างท�านลูกค�าและบริษัท ฯ และ
เม่ือท�านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค�าทัวรBท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขข�อตกลงต�างๆ 
ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค9าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูEร9วมคณะไม9ถึง 20 ท9าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค�าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห�งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก�อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต�างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล�าช�าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท�วง, การนัดหยุดงาน, 
ก ารก� อ การจล าจล , ภั ย ธ รรมชา ติ , ก ารน าสิ่ งของผิ ดกฎ ห มาย  ซ่ึ งอยู� น อก เห นื อความ รับ ผิ ด ชอบ ของบ ริ ษั ท ฯ  
5. รายการท�องเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนBของผู� เดินทางเปAนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท�าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท�องเท่ียวเอง  
7. รายการนี้เปAนเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักในต�างประเทศเรียบร�อย
แล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห�องพัก เปAนสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุDปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได� 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงคBของผู�ท่ีเข�าพัก ท้ังนี้ต�องข้ึนอยู�กับความพร�อมให�บริการของแต�ละโรงแรม และไม�
สามารถรับประกันได�   
9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช�วยเหลือเปAนพิเศษ อาทิเช�น ใช�วิวแชรB กรุณาแจ�งบริษัทฯ อย�างน�อย 7 วันก�อนการเดินทาง และ
อาจมีค�าบริการเพ่ิมเติมของแต�ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม�สามารถจัดการได�ล�วงหน�าได�  



 

 

10. มัคคุเทศกB พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม�มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของผู�จัดกํากับเท�านั้น  
11. ผู�จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช�จ�ายต�างๆ ได�เนื่องจากเปAนการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทางไม9
ผ9านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเปAนกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท�องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง เอกสารเดินทางไม�ถูกต�อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนค�าบริการต�างๆไม�ว�ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมท�านวันละ1ขวดต�อคนต�อวัน 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯได�ทําไว�สําหรับความคุ�มครองผู�เดินทาง เปAนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท�องเท่ียว ตาม 
พ.ร.บ. การท�องเท่ียว เท�านั้น ไม�ได�ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขEไดEป~วย ท�านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได� และ
ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�เข�าใจและยอมรับข�อตกลงแล�วเม่ือท�านชําระเงินค�าทัวรB (ท�านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว�างการ
เ ดิ น ท า ง ไ ด�  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ท่ั ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ ง่ื อ น ไ ข ค ว า ม คุ� ม ค ร อ ง ใ ห� ล ะ เ อี ย ด ) 
14. เม่ือท�านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค�าทัวรBท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขข�อตกลงต�างๆ 
ท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 


