
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั!น " ประตทูางออกหมายเลข 8 แถว Q สาย
การบิน HAINAN AIRLINES มีเจา้หน้าที�คอยตอ้นรบั และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน 
รบับตัรที�นั�งบนเครื�องบิน   

วนัที5สอง ปักกิ5ง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – 
ชมโชวก์ายกรรมปักกิ5ง 

01.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ5ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที5ยวบินที5 HU7996 

บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง (ใชร้ะยะเวลาบิน * ชั �วโมง +, นาที) ใชเ้ครื�อง

Boeing 737-800   

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ5ง ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั4นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั
กระเป๋าสมัภาระ จากนั4นนําท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ�ง   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัุรสัเทียนอันเหมิน ตั4งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ�ง ประเทศจีน เป็น
จตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยพื4 นที�ทั4งสิ4 น **,,,,, ตร.ม. (กวา้ง <,, เมตร, 
ยาว ==, เมตร) สามารถจุประชากรไดถึ้ง > ลา้นคน จัตุรัสแห่งนี4 ถูกสรา้งขึ4 นในสมัย
ราชวงศ์หมิง (เมื�อปีค.ศ. >*>@) เดิมมีชื�อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 
>D<> ซึ�งเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื4 อแหง่ราชวงศชิ์งมีการบรูณะซ่อมแซมใหม่และไดเ้ปลี�ยนชื�อ
มาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณ์ที�สาํคญัของ
ประเทศจีนเพราะเป็นที�ตั4งของสถานที�สําคญัทางราชการอีกทั4งเคยมีเหตุการณ์สําคัญทาง
การเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดขึ4 นและจารึกไวม้ากมาย 
จากนั4นนําท่านชม พระราชวังตอ้งหา้ม ตั4งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิน เป็น
พระราชวงัหลวงมาตั4งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์ง พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กั
กนัในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื4 นที� @I,,,,, ตารางเมตร อาคาร =,, หลงั 
มีหอ้งทั4งหมด J,JJJ หอ้ง และมีพระที�นั�ง @< องค์ หอพระสมุด หอ้งหับต่างๆอีกมาก 
รวมทั4งยงัมีสวน ลานกวา้ง ทางเดินเชื�อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที�สูงถึง >> เมตร
ลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ >* ปี ตั4งแต่ พ.ศ. >J*J จนถึง พ.ศ. >JD+  ใน
อดีตพระราชวงัแห่งนี4  เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชั4นสูงยงัตอ้งขอ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี4 ว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" จักรพรรดิจะทรง
ประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี4 กั4นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และ
ขา้หลวงรับใชซึ้�งคนเหล่านี4 ตอ้งอาศัยอยู่ในนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต เพื�อความสําราญของ
จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท D,,,, คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล J,,,, นาง ซึ�ง



มีขนัที @,,,,, คน คอยดูแลให ้มีคาํเล่าลือกนัว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระ
กระยาหารถึง >*= ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ�งเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็น
อีกเลย 
 
 
 
 
 
 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกัชา ใหท่้านไดช้าชิมที�มีชื�อเสียงของประเทศจีน เช่น
ชาอู่หลงของปักกิ�ง ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน และชาอื�นๆที�มีชื�อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที�
รวบรวมจากแหล่งผลิตที�ขึ4 นชื�อ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านได้
ลิ4 มรสชาติของชาชนิดต่างๆ 

 จากนั4 นพาทุกท่านไปยัง อุทยานเป๋ยไห๋ ซึ�งตั4งอยู่บริเวณฝั�งตะวันตกเฉียงเหนือของ
พระราชวงัตอ้งหา้ม ภายในอุทยานมีทะเลสาบเป๋ยไห่ และเจดียสี์ขาวตั4งเด่นสง่าอยู่ดา้นบน
เนินเขาเกาะหยกในบริเวณวัดหย่งอัน อดีตเคยเป็นอุทยานหลวง ประกอบดว้ยสวนและ
สิ�งก่อสรา้งสาํคญั ไดแ้ก่พระตาํหนักต่างๆ และวดั ตั4งแต่ปี ค.ศ.>JI< เคยถูกใชเ้ป็นสถาน
ที�ว่าราชการ สถานที�พกัผ่อนของกษัตริยแ์ละเชื4 อพระวงศต์ั4งแต่ราชวงศ ์เหลียว, จิ4 น, หยวน 
(มองโกล), หมิง และชิง  

คํ 5า  บรกิารอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเยน็นําท่านชม กายกรรมปักกิ5ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชวห์วาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ
ไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพื4 นที�จาํกดัและโวกายกรรมปักกิ�งนั4นยงั
ชื�อเป็นโชวก์ายกรรมที�มีชื�อกอ้งโลกมาก 

พกัที5 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที5สาม พระราชวังฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก - วัดลามะ – นั 5งสามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้– รา้นนวด

ฝ่าเทา้ – THE PLACE  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้น หรือ อี4 เหอหยวน ตั4งอยู่ในเขตไห่เตี4 ยน ห่างจากตวั
เมืองปักกิ�งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวงันี4 มีพื4 นที� >,=>+ ไร่ ส่วน
ใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั4นนําดินไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวงับนภูเขา พรอ้มตาํหนัก



นอ้ยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้ว่า +,, แห่ง เดิมนั4นเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระ
เจา้กุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง โดยเฉพาะสมยัพระ
เจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศ์
ชิงทรงใชเ้ป็นที�เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงที�ปักกิ�ง ในฤดูรอ้น
มาประทบัที�พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งนี4  ซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัว่าอุทยานแห่งนี4 เป็นอุทยานหลวงที�
งดงามที�สุดของจีน จากนั4นนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักกิ�ง ระหว่างทางนําท่านแวะชม รา้น
ไข่มุก เลือกซื4 อครีมไขมุ่กบาํรุงผิว ที�สกดัมาจากไขมุ่กนํ4าจืด ที�เพาะเลี4 ยงในทะเลสาบ 

เที5ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําสู่ วดัลามะหยง่เหอกง วดัใหญ่ที�เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอนัลือชื�อในกรุงปักกิ�ง 
เป็นโบราณสถานที�รวมเอกลกัษณ์ของชนชาติฮั �น แมนจ ูมองโกล และทิเบต สี�ชนชาติสาํคญั
ของจีนไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซึ�งมีอยูเ่พียงแหง่เดียวเท่านั4นในประเทศจีน มีเนื4 อที�กว่า 
D,,,,, ตารางกิโลเมตร มีตาํหนักต่างๆกว่า >,,,, หอ้ง แต่เดิมวดันี4 เคยเป็นวงัที�ประทับ
ขององคช์ายสี� ของลํ4าค่าในวดัลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที�อยูใ่นวิหารว่านฝู
เก๋อ ซึ�งเป็นวิหารที�สูงใหญ่ที�สุดภายในวดัลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั4น ก่อดว้ยไม้
ทั4งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที�แกะสลักดว้ยไม้
จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตดิ้น อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื4 นดิน 
พระพุทธรูปทั4งองค์มีนํ4 าหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กว่าเป็น
พระพุทธรปูที�แกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดียวที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
จากนั4นนําท่าน นั 5งสามลอ้ชมย่านโบราณหูถง้  “หูถง้” เป็นตรอกซอกซอยโบราณที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของปักกิ�ง ส่วนใหญ่สรา้งในสมัยราชวงศห์ยวน หมิงและชิง โดยสรา้งอยู่
รายรอบบริเวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริ�มนั4นการจัดที�พักอาศัยในหูถง้จะกําหนดตาม
ฐานะทางสงัคม ยิ�งอยูใ่กลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสงัคมที�สูงขึ4 น
ตามลาํดบั หถูง้ที�อยูใ่นแนวทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นที�พกั
อาศยัของขุนนางและชนชั4นสูง ส่วนหถูง้ที�อยูใ่นแนวทิศเหนือจรดทิศใตนั้4นจะเป็นที�พกัอาศยั
ของสามญัชน 
นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลาย
ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํ 5า  บรกิารอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 

จากนั4น นําท่านเดินทางสู่ THE PLACE เป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งแห่งใหม่ที�ยิ�งใหญ่สไตลจ์ีน “The 
place” หรือ ซื�อเม่าเทียนเจีย ตั4งอยู่บนถนนตงตา้เฉียวลู่ ซึ�งเป็นศูนยก์ลางการคา้สาํหรบั
การชอ้ปปิ4 งที�คึกคกัแห่งใหม่ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในเอเชีย ท่านสามารถเลือกซื4 อสินคา้แบรนดเ์นม
ดงั อาทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิ4 งแลว้สถานที�
แห่งนี4 ท่านยงัจะไดช้มเพดานจอ LCD ขนาด หรือ ทอ้งฟ้ายกัษ์ ที�ไม่มีใหเ้ห็นที�ใดในโลก เป็น
จอ LCD ขนาดความกวา้ง D,,,, ตารางเมตร (เป็นจอที�ใหญ่ที�สุดในโลก) 

พกัที5  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที5สี5 รา้นหยก – กาํแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารังนก – รา้น

สมุนไพรเพื5อสุขภาพ(บวัหิมะ) – ถนนคนเดินหวงัฝูจิ5ง                            
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื4 อเป็นของฝากอนัลํ4าค่า 
แก่คนที�ท่านรกั จากนั4นนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี หรือที�ชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพ
หมื�นลี4 ” > ใน @ สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีน
อนัยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ที�ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ4 นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั4งนี4 เพื�อป้องกนั 
การรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู คาํวา่ ซวงหนู ตั4งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว *<, ปีก่อน
คริสตกาล)นําท่านถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาแหง่ชาติกรุงปักกิ�ง หรือที�รูจ้กัในนาม “สนามกีฬา
รงันก” เป็นสนามกีฬาหลกัที�ใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดรูอ้น I,,= ส่วนที�เรียก วา่ 
"สนามรงันก"นั4น เพราะลกัษณะของสนามมีการออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครง
เหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดคูลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ที�นั�ง โดย
เริ�มก่อสรา้งขึ4 นเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. I<*@ เสร็จสิ4 นพรอ้มเปิดใชง้านเมื�อเดือนมีนาคม 
พ.ศ. I<<> เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาว
สวิตเซอรแ์ลนด ์ที�ออกแบบร่วมกบั China Architecture Design Institute และบริษัท Arup 
โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยัชาวจีนเป็นคนใหค้าํปรึกษาในการออกแบบ   

เที5ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
นํา
ท่
า
น
เดินําเดินทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพื5อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้กักันดีในชื�อ “บัว



หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามัญ
ประจาํบา้น  จากนั4นนําท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ5ง เป็นย่านการคา้ที�เป็นถนนคนเดินเพียงแห่ง
เดียวของกรุงปักกิ�ง เป็นศูนย์รวมของรา้นคา้แบรนด์เนมและแฟชั �นสมัยใหม่ แผงขาย
อาหารกทานเล่นและรา้นอาหารภตัตาคาร รา้นกาแฟ บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก เป็นแหล่ง
นัดพบของวยัรุ่นและแหล่งที�นักท่องเที�ยวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักกิ�ง 

คํ 5า บรกิารอาหารคํ 5า ณ ภตัตาคาร 
พกัที5 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั " ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที5หา้ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – รา้นปี5 เซียะ- ตลาดรสัเซีย – ปักกิ5ง 

- กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อ
สุขภาพชนิดต่างๆ  
นําท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. >JJ= หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�โด่งดงัที�สุด
แห่งหนึ� งในจีน สร้างขึ4 นมาตั4งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.
>*I, เป็นสถานที� ซึ� งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศชิ์งใชเ้ป็นที�บวงสรวงเทพยดา เพื�อขอพรใหฝ้นฟ้าตก
ตอ้งตามฤดูกาล ขอใหพื้ชพนัธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็น
ประจําทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื4 นที�กว่า 
>,DD=.@< ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ *,,,, ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ตํ �ากวา่รอ้ยปี 

เที5ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั4นนําท่านสู่ รา้นปี5 เซียะ สิ�งศกัดิ|สิทธิ|เกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที�นี� ท่านจะได้
ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน เหมาะสาํหรบั
ท่านที�ทาํการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 
นําท่านชอ้ปปิ4 งที� ซิ�วสุ่ยเจีย หรือที�คนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซึ�งเป็นแหล่งรวม
สินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี� พราดา้ ดีแอนดจ์ี 
หรืออยา่งรองเทา้กีฬาชื�อดงัไนกี4  อาดิดาสและแบรนดช์ั4นนําอื�นๆ จนหลายคนที�บอกวา่มา
เมืองจีนจะตอ้งมาหาซื4 อของเลียนแบบจากที�นี� 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตปัิกกิ5ง 
X�.�Y น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที5ยวบินที5 HU7996 

(มีบรกิารอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน " ชั 5วโมง �� นาที)   
��.25(+1)  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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



**หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั4งก่อนทาํ
การออกตั �ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

**สถานที�ท่องเที�ยว และโรงแรมที�พกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ4 นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 
**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 

**โรงแรมที5พกั และโปรแกรมท่องเที5ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี5ยนขึ! นอยูก่บัความเหมาะสม  

และคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั!งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน _Y ท่านขึ! นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเลื5อนการเดินทาง หรอืเปลี5ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที5ใชบ้ริการ ***   

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

X-� ท่าน 
ผูเ้ดินทาง 

อายุต ํ 5ากว่าX�ปี 
พกัเดี5ยวเพิ5ม 

ราคา 
ไม่รวมตั dว 

_" – _e มีนาคม XYf_ 15,900 

เพิ5มท่านละ 
�,��� บาท 

",000 8,900 

_Y – _h มีนาคม XYf_ 15,900 ",000 8,900 

Xh มี.ค. – �X เม.ย.XYf_ 15,900 ",000 8,900 

_X – _f เมษายน XYf_ 23,900 f,000 11,900 

Xi เม.ย. – �_ พ.ค.XYf_ X_,iii Y,000 10,900 

�h – _� พฤษภาคม XYf_ 15,900 ",000 8,900 

_e – XX พฤษภาคม XYf_ 15,900 ",000 8,900 

�f – _� มิถุนายน XYf_ 15,900 ",000 8,900 

_" – _e มิถุนายน XYf_ 15,900 ",000 8,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ5นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื5อร่วมโปรโมทสินคา้พื! นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ 
ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นปี5 เซียะ ซึ5งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี! แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล
ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื! อหรือไม่ซื! อขึ! นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี



การบงัคบัใดๆ ทั!งสิ! น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที5เกิดขึ! นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน 4��หยวน/ท่าน/รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลกูทวัรท่์านใดสนใจ
สามารถซื4 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื4 อ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั4งสิ4 น แต่เป็นการบอก
กล่าวล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการนี! รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ4าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ > ชิ4 น ไม่เกิน I+ กก.        
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ I ท่านหรือ  + ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื4 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ >,,,,,,,, บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี! ไม่รวม 

� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   
     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั4น)   
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,=00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ I,, หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม @% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย +% 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื5อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั4งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์4นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี4  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั4นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 



 

เงื5อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ� งเพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี4  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั4งหมดทั4งนี4  ทางบริษัทจะ
หกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
2.4 เนื�องจากราคานี4 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั �วเครื�องบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ�งเมื�อ
จองและจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั4งสิ4 น และในกรณีที�ออกตั �วเครื�องบินไป
แลว้ หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรื�องขอคืนค่าตั �วหรือขอคืนค่าทัวร์
ทั4งหมดหรือบางส่วนได ้
3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื4 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั4งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี4  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั4นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื5อนไขและขอ้กาํหนดอื5นๆ 

1. ทวัรนี์4 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั4น 
2. ทัวร์นี4 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั4งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั4งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า >< 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย @ วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย >, วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก



ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ| ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั4งนี4  
บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ| ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ4 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี4 คาํนวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั4น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ|ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ4 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื4 อเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั4น  
 
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตัวขึ4 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน >,, 

มิลลิลิตรต่อชิ4 น และรวมกนัทุกชิ4 นไม่เกิน >,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน
ละ > ใบเท่านั4น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั4น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั4น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี5ยวกบัการนาํแบตเตอรี5สาํรองขึ! นไปบนเครื5องบินดงันี!  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ4 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
*.> แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า I,,,,, mAh หรือน้อยกว่า >,, Wh สามารถนําขึ4 น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
*.I แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า I,,,,, - +I,,,, mAh หรือ >,,->D, Wh สามารถนําขึ4 น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ I กอ้น 



*.+ แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกว่า +I,,,, mAh หรือ >D, Wh หา้มนําขึ4 นเครื�องในทุก
กรณี 

Y. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
 

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

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ 5ากว่า _e ปี 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 

 


