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CODE TG76: ทวัรป์กัก ิง่ ก ำแพงเมอืงจนี 5 วนั3 คนื 
มหำนครปกักิง่ ชมก ำแพงเมอืงจนี “1 ใน 7ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

ชมซำกรุะ สวนTaoranting กำยกรรมปกักิง่ สดุยอดโชวร์ะดบัโลก  

หอฟ้ำเทยีนถำน พระรำชวงักูก้ง จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ พระรำชวงัฤดูรอ้น  

วดัลำมะ ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ และ ตลำดรสัเซยี 

พเิศษ>Buffet Chekiskan,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มุนไพร,อำหำรแตจ้ ิว๋ 

บนิตรงสู ่ปกัก ิง่ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

พกัปกักิง่ 3 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดำว)  ** รวมคำ่วซีำ่กรุป๊แลว้ **   
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วนัเดนิทำง 
รำคำ

ผูใ้หญ ่

 

รำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 

5-9 เม.ย.62 21,888  

ไมม่รีำคำเด็ก 

     INF 6,000฿ 

4,500 25 

14-18 เม.ย.62 24,888 4,500 25 

19-23 เม.ย.62 21,888 4,500 25 

26-30 เม.ย.62 21,888 4,500 25 
 

วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักก่ิง 
 
21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู 1 เคาเตอร์

เช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่างๆพร้อมขอ้แนะน าข ัน้ตอนจากเจา้หน้าท่ี) 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั

ของสายการบิน   

23.40 น. เดินทางสู ่กรุงปักก่ิง โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ีTG674 

 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

วนัท่ีสอง        ปักก่ิง-จตุัรสัเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักก่ิง 
                    อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                       
05.20 น.  เดินทางถึง กรุงปักก่ิง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหม่ท่ีเปิดใหบ้ริการเพ่ือ

ตอ้นรับโอลิมปิก 2008 มีขนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตรและใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา 
อาคารของสนามบินนานาชาติปกัก่ิงถูกแบง่ออกเป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพ่ือชว่ย
ลดไอรอ้นจากแสงอาทิตย ์แตติ่ดสกายไลทใ์หแ้สงแดดส่องเขา้มาถึงและใชน้วตักรรมสมยัใหมท่ี่ชว่ยลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวัอาคาร น าทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 
ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถ่ินระหวา่งเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิง ผา่นชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) 
ของตึก “MOMA LINKED HYBID” สถาปัตยกรรมแห่งท่ีอยูอ่าศยัสมยัใหม ่บา้น 2 ,500 หลงั หอ้งชุด 
700 หอ้ง บนเน้ือท่ีขนาด 1.6 ลา้นตารางฟตุ ถือเป็นตึกใหญสุ่ดในโลก ท่ีมีการใชร้ะบบชีวภาพในการท า
ความเย็นและใหค้วามอุน่ เพ่ือรักษาอากาศท ัง้ 8 ตึกใหค้งท่ี ในช ัน้ท่ี 20 สรา้งเป็นวงแหวนท่ีเช่ือมตอ่กนัทุก
ตึก   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดินทางสู่ศูนยร์วมชาวจีน จตุัรสัเทียนอนัเหมิน จตุัรัสท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่สถานท่ีจดังานพิธีเฉลิม

ฉลองเน่ืองในโอกาสพิ เศษต่างๆ บ ัน ทึกภาพเพ่ือเป็น ท่ีระลึกก ับ

อนุสาวรียวี์ร  ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอ๋ตุง 
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จากนั้นน าทา่นผา่นประตูเขา้สู่ นครโบราณ หรือ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานท่ีวา่ราชการและท่ี

ประทบัของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างท่ี

ทรงคุณค่าทางประว ัติศาสตร์ สร้างขึ้ นบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเคร่ืองไมท่ี้

ประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆถึง 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักวา่ราชการ พระต าหนักช ัน้ใน หอ้งบรรทมของ

จกัรพรรด์ิ และหอ้งวา่ราชการหลงัมูล่ี่ไมไ้ผข่องพระนาง  ซูสีไทเฮา จากนั้น ผ่านชมดา้นนอกของโรง

ละครแห่งชาติปักก่ิงหรือตึกไข่ ตัง้อยูใ่กลก้บัจตุัรัสเทียนอนัเหมิน  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง  

บ่าย     น าทา่นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน หรือ หอบูชาฟ้าเทียนถาน 

สถานท่ีจกัรพรรด์ิในราชวงคห์มิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิ์ง 

(ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นท่ีบูชาสกัการะฟ้าดิน เพ่ือใหฝ้นฟ้าตกตอ้ง

ตาม  ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ์ และพสกนิกรอยูร่่มเย็นเป็น

สุข ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด เหมือนเป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ ่พ้ืนท่ีมีประมาณ 1700 ไร่ ตน้สนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีน้ีส่วนใหญ่

มีอายุมากกวา่ 100 ปี บางตน้มีอายุมากกวา่ 500 ปี  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารค ่า พาชม กายกรรมปักก่ิง สุดยอดกายกรรมท่ีต่ืนตาต่ืนใจท่ีน่าประทบัใจ  

 

               

 

 

 

เขา้สู่ท่ีพกั 5L HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั   

วนัท่ีสาม       พระราชวงัฤดรูอ้นอว้ีเหอหยวน- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก- The Place   
                        อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                                                                                                                                                          

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอว้ีเหอหยวน อุทยานท่ี

ใหญท่ี่สุดของประเทศจีน สรา้งขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปีกอ่น ชม

ทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดขึ้นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมท่ีประทบัของพระ

นางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตญัญูและเรือหิน
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ออ่น จากนั้นพาชม โรงงานไข่มุกน ้าจืด ท่ีเพาะเล้ียงใน  ทะเลสาบ ปัจจุบนัประเทศจีนสามารถผลิตเพ่ือ

สง่ออกไปขายทัว่โลกไดไ้มต่ ่ากวา่ปีละ 199,500 กิโลกรัม นับวา่เป็นประเทศท่ีผลิตไขมุ่กน ้าจืดรายใหญท่ี่  

สุดในเวลาน้ี ให ้ทา่นไดมี้โอกาสเลือกซ้ือไขมุ่ก ครีมบ ารุงผิวไขมุ่กธรรมชาติท่ีเหมาะกบัทุกสภาพผิว  เพ่ือ

บ ารุงผิวหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลัง่และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาติ

จากนั้นน าทา่นผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดย

การแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนยวิ์จยั

ทางการแพทย์แผนโบราณฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์

โบราณตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมี

มานานนับพนัปีพรอ้มรับฟงัการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผู์เ้ชี่ ยวชาญ  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ สุก้ี 

                     สมุนไพร+น ้าจ้ิมไทยสูตรเด็ด   

ผา่นชมสนามกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้น 2008 ซ่ึงมีช่ือเลน่

วา่ รงันก เน่ืองจากรูปแบบโครงสรา้งท่ีคลา้ยรัง เร่ิมกอ่สรา้งเม่ือเดือนธนัวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 

2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China 

Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีนั่ง น าทา่นแวะพิพิธภณัฑผี์ซิว หรือ ป่ีเซ๊ียะ 

ถือเป็นสตัวเ์ทพชนิดหน่ึง และเป็นลูกตวัท่ีเกา้ของมงักร ผีซิวถือเป็นสตัวดุ์รา้ยชนิดหน่ึง แบง่เป็นเพศผู ้เพศ

เมีย เพศเมียเรียกวา่ “ผี” ส่วนเพศผูเ้รียกวา่ “ซิว” โดยผีซิวตวัผูจ้ะหาทรัพย ์ส่วนตวัเมียก็เฝ้าทรัพย ์ดงันั้น 

คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ท่ีคนจีนเช่ือวา่ ป่ีเซ๊ียะ สามารถน าเงินทองและโชคลาภใหก้บัผูเ้ป็น

เจา้ของและชว่ยเก็บรักษาทรัพยท่ี์หามาได ้ทา่นท่ีท าการคา้ขาย หรือท าธุรกิจ  สามารถเชา่ “ผีชิว” เพ่ือ

น าไปตัง้เป็นเคร่ืองรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกิจการของทา่น   

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดินทางไปชมยา่นไฮโซใจกลางกรุงปกัก่ิงซ่ือเม่าเทียนเจีย "The Place ชม SKY SCREEN ยาว 

2,296 ฟตุกวา้ง 88 ฟตุ สูง 80 ฟตุนับเป็น LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบช้ินเดียวท่ีใหญท่ี่สุดใน

โลก 

เขา้สู่ท่ีพกั 5L HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั   
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วนัท่ีส่ี      ก าแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภณัฑภ์าพ3มิติ -สวนTaoranting (ชมซากุระ) 
               ถนนหวงัฟู่ จิ    อาหารเชา้,เท่ียง,เย็น                                                                                                                              

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางไปชมความย่ิงใหญข่อง ก าแพงเมืองจีน (ด่าน
จียงกวน) ท่ีถือวา่เป็นดา่นท่ีสวยท่ีสุดของก าแพงเมืองจีน ทา่น
จะไดเ้ห็นส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง  มี
ระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดและใชเ้วลาสรา้งนานท่ีสุดในโลก ท่ีเกิดขึ้ นดว้ยฝีมือ
ของมนุษย ์มีการเกณฑแ์รงงานเกือบลา้นคน และยังมีแรงงาน
จากพวกนักโทษผูซ่ึ้งถูกโกนหวั และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คน
เหลา่น้ีตอ้งท างานในถ่ินทุรกนัดารทา่มกลางอุณหภูมิเลวรา้ย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูรอ้น และ -21 
องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีส่งมามกัถูกขโมยกินหรือถูกยกัยอกน าไป   
ขาย คนงานนับพนัจึงตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยูใ่ตก้  าแพง ก าแพงเมือง
จีนจึงไดร้ับการขนานนามวา่เป็น “หลุมฝังศพท่ียาวท่ีสุดในโลก” 
รวมๆ แลว้มีระยะทางยาวกวา่ 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถลอ้มโลก
กวา่ 1 รอบ กอ่นท่ีจะมีการใชอิ้ฐในการกอ่สรา้ง ก าแพงเมืองจีนถูก
สรา้งขึ้นโดยใชหิ้น ดิน และไม ้ บางครั้งมีการแพ็คดินไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่
ใหญ ่และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเส่ือทอบริเวณใกลก้รุงปักก่ิง ก าแพงเมืองจีน
ถูกสรา้งโดยใชหิ้นออ่น ในบางสถานท่ีก าแพงถูกสรา้งโดยใชหิ้นแกรนิต บางแห่งก็ใชดิ้นเผา ทางตะวนัตก
ของจีน ก าแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ท าใหช้  ารุดไดง้า่ยกวา่ ก าแพงเมืองจีนท่ีเราเห็นกนัทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่
ถูกสรา้งในราชวงศห์มิง แวะชมอญัมณีท่ีประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล า้เลิศย่ิงกวา่ทองและเพชรนั่นก็
คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าคา่ เป็นสิริ
มงคลแก ่ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมใหเ้กิด
ความเจริญกา้วหน้า ม ั่งค ั่ง โชคดี อายุยืนยาว  ใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ือ 
ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นชม พิพิธภณัฑภ์าพ3มิติ พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมงานศิลปะแบบ 
3 มิติ ท่ีทา่นสามารถถา่ยรูปเสมือนอยูใ่นภาพจ าลองเหตุการณ์นั้นๆ
ไดอ้ยา่งเสมือนจริง แวะชม รา้นยางพารา เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
มาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา้หม่ ท่ีนอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดินทางสู ่สวนTaoranting ชม
ความงามของซากุระท่ีก าลังเบ่งบานสะพรัง่ (ดอกซากุระจะบานชว่ง กลางมี.ค.-เม.ย. ของทุกปี 
ขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)จากนั้นเดินทางสู่ ถนนหวงัฟู่จ่ิง แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญท่ี่สุดในเมืองปักก่ิง มี
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รา้นคา้นอ้ยใหญเ่รียงรายสองขา้งถนน รวมท ัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสือ ครบครัน พาทา่น
จบัจา่ยกนั  อยา่งเพลิดเพลินอยา่งย่ิง สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัราคาตายตวัตอ่รองไมไ่ด ้และยงั
มีรา้นก๊ิฟชอ้ปราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซีฟู้ด   

เขา้สู่ท่ีพกั 5L HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเ้คียงกนั   

วนัท่ีหา้         วดัลามะ-ตลาดรสัเซีย-ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                
                     อาหารเชา้,เท่ียง,---                                                                                                                                                                                                            

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้ชม วดัลามะ (ยงเหอกง) วดัใหญท่ี่เกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงใน
กรุงปักก่ิง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ิน หรือองคช์ายส่ี ผูเ้ป็นพระราชบิดา
ของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาตัง้แต่ชว่งกลาง
ศตวรรษท่ี  18 เป็นตน้มาท่ีน่ีไดก้ลายป็นศูนยก์ลางของศาสนา
พุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบต นมสัการพระพุทธรูปอารย
เมตไตรยท่ี์งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัว่าเป็นงาน
แกะสลกัจากไมจ้นัทน์องคใ์หญท่ี่สุดในโลกและไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุค๊ ประดิษฐานอยู ่ ภายในศาลา
หม่ืนสุข “วา่นฟู่ เกอ๋”  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย             อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดรสัเซีย แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีอยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บริเวณท่ีตัง้

ของสถานทูตนานาชาติ มีรา้นคา้กวา่ 300 รา้นตัง้เรียงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่า่จะเป็น ผา้ไหม , 
เส้ือผา้ , งานฝีมือ,เคร่ืองหนัง,ของท่ีระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง จนถึงเวลานัดหมายน าทา่น
เดินทางไปทา่อากาศยานปกัก่ิง  

17.05 น.  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี  TG615  

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  

21.20  น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

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

ส่ิงท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบก่อนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษท่ีไดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแหง่เมืองจีน ทุกเมือง 
ก าหนดใหมี้การ ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหน้ักทอ่งเท่ียวท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรัฐบาล อาทิเชน่ บวัหิมะ , หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผีชิว ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บั
นักทอ่งเท่ียวทุกทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัซ้ือใดๆท ัง้ส้ิน  
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*** หากลูกคา้ทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ขา้รา้นสินคา้พ้ืนเมืองหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามท่ีระบุไวใ้น
รายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพ่ิม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถ่ินจะ
เป็นผูเ้ก็บเงินจากลูกคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ทา่นใดท่ีอยูต่า่งจงัหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน , หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองทวัร์ทุกครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 
 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทาง
มาท่ีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัเดินทาง กรุ๊ปน้ีเป็นการย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ปค่ายืนวีซ่ารวมในค่าทัวร ์แล้ว 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีท าวีซ่าแบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั ตอ้งมีหนา้

วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก มิฉะนั้นบริษทัจะไมร่ับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมือง

ปฏิเสธการเดินทางของทา่น* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าท่ีมีรูปท่าน) แบบเต็มหน้า

รายละเอียดครบถว้น ชดัเจน ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขีดเขียดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail 

เม่ือท่านตกลงท าการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไมมี่การ ช ารุดใดๆ ท ัง้ส้ิน ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เล่มจริง ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถือไปท่ี

สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนงัสือเดินทางตอ้งเป็นเล่มท่ีส่งช่ือใหเ้ราท าวีซ่าเท่านั้น!!  
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ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถา่ยมาในวนัเดินทางทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบกรณีท่ีทา่นลืมน า

รูปถา่ยมา หรือ น าหนังสือเดินทางมาผิดเลม่ 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทาง  (กรณีท าวีซ่าแบบเด่ียว ลูกคา้ตอ้งด าเนินการย่ืนดว้ยตนเอง)  

1.หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั มิฉะนั้นบริษทัจะไม่

รับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น    

2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์าก 

คอมพิวเตอร์  (รูปใหมถ่า่ยไมเ่กิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เทา่นั้น ) 

4.ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถา้มี) ของผูเ้ดินทาง   
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หมายเหตุ : การขอวีซา่จีนใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  

 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตอ้งใช ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบริษทั  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

** ออกเดินทางขัน้ต า่  20 ท่าน หากเดินทางต า่กว่าก าหนด มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอรต์ และวนัท่ีเดินทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราค่าบริการรวม  

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ปักก่ิง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผูท่ี้ถือพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)  

3.คา่โรงแรมท่ีพกั(พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดียวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตียงสปริง) 

4.คา่อาหารทวัร์ (เชา้ กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคุเทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 30 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

7.คา่ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษัทท า

ไว(้ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี 

ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทีวีชอ่งพิเศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสือเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งดา้ว 

5.คา่ทวัร์ชาวตา่งชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัร์ปกติ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกินทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.(6.1)ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน  
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 (6.2)ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์500บาท ต่อทริป/ลูกคา้ 1 ท่าน (เด็กตอ้งเสียค่าทิปเท่าผูใ้หญ่)  

 

เง่ือนไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั

ล่วงหนา้ (การไมช่  าระเงินคา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก

การจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋

เทา่นั้น เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดท ัง้ส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่

วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบริษัท 

ฯ และเม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทอ่งเท่ียวสามารถสลบัปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้เขา้พกั ท ัง้น้ีตอ้งขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของแตล่ะ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทาง 

และอาจมีคา่บริการเพ่ิมเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

12. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรม

ของบริษทัฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซ้ือประกนั

สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

14. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด  
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