
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
 
 
21.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว D ประต ู3 สายการบนิ THAI 

AIRWAYS  
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรบับัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

23.40 น. เหริฟ้าสู ่กรงุปกัก ิง่ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG674 

บรกิารอาหารและเคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 
วนัทีส่อง ปกัก ิง่ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมุนไพรจนี  
                       หอบชูาฟ้าเทยีนถาน - ชมโชวก์ายกรรมปกัก ิง่ 
05.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิักก ิง่ ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสมัภาระ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกิง่   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารเชา้นําทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรงุปักกิง่ ประเทศจนี เป็นจัตุรัส

ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, ยาว 880 
เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จตัรุสัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง (เมื่อปี
ค.ศ. 1417) เดมิมชีือ่วา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซึง่เป็นสมัยจกัรพรรด ิ
ซุน่จือ้แห่งราชวงศช์งิมกีารบูรณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็น “เทยีนอนัเหมนิ” มาถงึ
ปัจจุบัน จัตุรัสเทยีนอันเหมินถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ําคัญของประเทศจนีเพราะเป็นทีต่ัง้ของ
สถานทีส่ําคญัทางราชการอกีทัง้เคยมเีหตกุารณ์สําคัญทางการเมืองในประวัตศิาสตรช์าตจินี
เกดิขึน้และจารกึไวม้ากมาย 
 

 



 

 

จากนัน้นําท่านชม พระราชวงัตอ้งหา้ม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของจตุรัสเทยีนอันเหมิน เป็น
พระราชวงัหลวงมาตัง้แตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึราชวงศช์งิ พระราชวงัตอ้งหา้มยังรูจ้ักกัน
ในนาม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลมุพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ง
ทัง้หมด 9,999 หอ้ง และมพีระทีน่ั่ง 75 องค ์หอพระสมุด หอ้งหับตา่งๆอกีมาก รวมทัง้ยังมสีวน 
ลานกวา้ง ทางเดนิเชือ่มกนัโดยตลอด มคีแูละกําแพงทีส่งูถงึ 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลา
กอ่สรา้งประมาณ 14 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1949 จนถงึ ค.ศ. 1963  ในอดตีพระราชวงัแห่งนี ้เป็นเขต
หวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชัน้สูงยังตอ้งขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จงึเรยีก
พระราชวงันีว้า่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม" จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยู่ในพระราชวงัแห่งนีก้ัน้พระองค์
จากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานัล ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้ึง่คนเหล่านี้ตอ้งอาศัยอยู่ในนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติ เพือ่ความสําราญของจกัรพรรด ิในวังจะมีวเิสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มสีนมกํานัล 9,000 นาง ซึง่มขีนัท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคีําเลา่ลอืกนัว่า พระ
นางซสูไีทเฮา เวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหารถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขนัทไีปเสาะหาชายหนุ่ม
ซึง่เขา้วงัแลว้จะไม่มผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรบัสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ  
นําท่านชม หอบูชาฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุแห่งหนึง่ในจนี สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัยราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 
เป็นสถานทีซ่ ึง่จกัรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา เพือ่ขอพร
ใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาล ขอใหพ้ืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปี ปัจจุบัน
กลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีืน้ทีก่วา่ 1,668.75 ไร ่อดุมไปดว้ยตน้ไป๋
กวา่ 4,000 ตน้ แตล่ะตน้มอีายุไม่ตํา่กวา่รอ้ยปี 
 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเย็นนําทา่นชม กายกรรมปกัก ิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงสิง่ของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคอืการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยู่ในพืน้ทีจํ่ากดัและกายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็น
โชวก์ายกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมาก 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่าม วดัลามะ - รา้นผลติภณัฑย์างพารา -  รา้นไข่มุก - น ัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหถูง้ 
                      ทะเลสาบโฮ่วไห ่
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําชม วดัลามะหย่งเหอกง วดัใหญ่ทีเ่กา่แกข่องศาสนาพทุธนกิายทเิบตอนัลอืชือ่ในกรงุปักกิง่ 

เป็นโบราณสถานทีร่วมเอกลกัษณข์องชนชาตฮิัน่ แมนจ ูมองโกล และทเิบต สีช่นชาตสิําคัญ
ของจนีไวไ้ดอ้ย่างลงตวัและครบครนั ซึง่มอียู่เพยีงแห่งเดยีวเทา่นัน้ในประเทศจนี มีเนื้อทีก่ว่า 
60,000 ตารางกโิลเมตร มตีําหนักตา่งๆกวา่ 1,000 หอ้ง แต่เดมิวัดนี้เคยเป็นวังทีป่ระทับของ
องคช์ายสี ่ของล้ําคา่ในวดัลามะคอื พระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทีอ่ยู่ในวหิารวา่นฝูเกอ๋ ซึง่
เป็นวหิารทีส่งูใหญท่ีส่ดุภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ กอ่ดว้ยไมท้ัง้หมด ใน
วหิารประดษิฐานพระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลกัดว้ยไมจ้ันทน์หอม สูง 26 
เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์ีน้ําหนัก
ประมาณ 100 ตนั ไดถ้กูบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลกัจากไมจ้ันทรห์อม
ตน้เดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
จากนัน้นําทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่ง
นอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู สกุ ีส้มุนไพร 
จากนัน้นําทา่นแวะชม รา้นไข่มุก เลอืกซือ้ครมีไข่มุกบํารุงผิว ทีส่กัดมาจากไข่มุกน้ําจดื ที่
เพาะเลีย้งในทะเลสาบ 
จากนัน้นําท่าน น ัง่สามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้  “หูถง้” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะของปักกิง่ สว่นใหญ่สรา้งในสมัยราชวงศห์ยวน หมงิและชงิ โดยสรา้งอยู่ราย
รอบบรเิวณพระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเริม่นัน้การจัดทีพ่ักอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทาง
สงัคม ยิง่อยู่ใกลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมากเทา่ไหร ่ก็แสดงถงึฐานะทางสงัคมทีสู่งขึน้ตามลําดับ 
หูถง้ทีอ่ยู่ในแนวทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นทีพ่ักอาศยัของขนุ
นางและชนชัน้สงู สว่นหูถง้ทีอ่ยู่ในแนวทศิเหนอืจรดทศิใตน้ัน้จะเป็นทีพ่ักอาศยัของสามัญชน 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นสู ่ทะเลสาบโฮ่วไห ่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใจกลางกรุงปักกิง่ อยู่ใน
ย่านทอ่งเทีย่วปักกิง่ ทีม่รีา้นอาหาร ผับ บารเ์รยีงรายอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ละรา้นก็ไดต้กแต่ง



 

 

ในแบบของตนเองไดเ้ป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบ์ัค ที่ออกแบบตกแต่งใน
สถาปัตยกรรมจนี เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วยอดนยิมของชาวปักกิง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เป็ดปกัก ิง่ 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหีย่งกวน - ชมิผลไมส้ดๆตามฤดกูาล - รา้นบวัหมิะ 
                      ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝูจ ิง่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล้ําคา่แก่
คนทีท่า่นรกั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี หรอืทีช่าวจนีเรยีกวา่ “กําแพงหมืน่ลี”้ 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน 
กําแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจบุันสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฉ์นิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัการรกุรานจาก
ชาวฮนัหรอืซงัหน ูคําวา่ ซวงหนู ตัง้แตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีกอ่นครสิตกาล)  
 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสู ่สวนผลไม ้ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆจากสวนของชาวบา้นทอ้งถิน่ โดยในแตล่ะเดอืน
จะมผีลไมใ้หท้า่นไดช้มิแตกตา่งกนัไป สามารถแบ่งไดต้ามชว่งฤดกูาลดงันี ้ 
มนีาคม - พฤษภาคม  สวนสตรอวเ์บอรร์ ีทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
พฤษภาคม - มถินุายน  สวนเชอรร์ ี ่ทานไดท้า่นละ 10 ผล และ  
กรกฎาคม - กนัยายน  สวนลกูทอ้ ทานไดท้านละ 2 ผล เดอืน  
ตลุาคม - พฤศจกิายน  สวนแอปเป้ิล ทานไดท้า่นละ 2 ผล 
(หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางสภาพอากาศเปลีย่นแปลง สวนผลไมไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้ขอสงวน 



 

 

สทิธ์ใินการไม่จดัโปรแกรมทดแทน และไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นทกุกรณ)ี 
นําทา่นแวะชม รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็น
เลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   
จากนัน้นาทา่นสู ่ถนนหวงัฝูจ ิง่ ย่านการคา้ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเพยีงแห่งเดยีวของกรงุปักกิง่ เป็น
ศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมัยใหม ่แผงขายอาหารทานเลน่และภตัตาคาร รา้น
กาแฟ บารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหลง่นัดพบของวยัรุน่และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิกันยิมมา
เยอืนของกรงุปักกิง่ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
วนัทีห่า้ พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นป่ีเซยีะ - ปกัก ิง่ - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื อีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตไห่เตีย้น ห่างจากตวัเมอืง
ปักกิง่ไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที ่1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ทะเลสาบคนุหมงิ จากนัน้นําดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา พรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่
หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ 300 แห่ง เดมินัน้เป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไล
ขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึ
สมัยพระเจา้เฉยีนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็น
ทีเ่สด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทีปั่กกิง่ ในฤดูรอ้นมาประทับที่
พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งนี ้ซึง่เป็นทีย่อมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงทีง่ดงามทีสุ่ด
ของจนี  
 

 
 
นําทา่นแวะ รา้นป่ีเซยีะ ส ิง่ศกัดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัโชคลาภเงนิทองของจนี และทีน่ีท่า่นจะได ้
ศกึษาศาสตรแ์ห่งการเสรมิโชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี เหมาะสําหรบั
ทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซิว่สุย่เจยี หรอืทีค่นไทยรูจ้กั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตปิกัก ิง่ 
17.05 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG615 

(มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
21.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

**หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออก
ตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปล ีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปล ีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 20 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

01 – 05 มนีาคม 2562  17,999 20,999 3,500 8,900 

02 – 06 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

08 – 12 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

14 – 18 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

15 – 19 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 17,999 20,999 3,500 8,900 

11 – 15 เมษายน 2562 29,999 32,999 5,500 12,900 

13 – 17 เมษายน 2562 31,999 34,999 5,500 12,900 



 

 

14 – 18 เมษายน 2562 25,999 28,999 4,500 10,900 

26 – 30 เมษายน 2562 20,999 23,999 3,500 8,900 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 21,999 24,999 4,500 10,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 21,999 24,999 4,500 10,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ท่าน 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวรท์ัง้ส ิน้ แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 30 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่าแบบกรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 
วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของ

ท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ เจนซี่ตอ้งการขอยกเล ิกการเด ินทาง หรือเลื่อนการเด ินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสาร

การยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง
บรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใด
อย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ชําระ
แลว้ 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที่ชําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท
จะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั ้งส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หากมีการยกิเลกิหรือขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรื่องขอคนืค่าตั๋ว
หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัด
จําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของ

ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 



 

 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซ่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 

คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี ้

บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา 
ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 
มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถอืข ึน้เครื่องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด 

ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนํา

ข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้

เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข ึน้เครื่องใน

ทุกกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน 

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหั 


