
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: TG-B12 ทวัรป์กัก ิ�ง กาํแพงเมอืงจนี 5 วนั3 คนื 
มหานครปกักิ�ง ชมกําแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิ�งมหศัจรรยข์องโลก” 

ชมกายกรรมปกักิ�ง “สดุยอดโชวร์ะดบัโลก” น ั�งสามลอ้หูถง้ หอฟ้าเทยีนถาน พระราชวงักูก้ง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัฤดรูอ้น ชอ้ปปิ; งถนนหวงัฝจู ิ�ง และ ตลาดรสัเซยี 

สดุพเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครื�องดื�มไมอ่ ั;น ,เป็ดปกักิ�ง ไวนแ์ดง,สุกี;มองโกล 

บนิตรงสู ่ปกักิ�ง โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
พกัปกักิ�ง 3 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  **รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้**   

        กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

 
ที�น ั�ง 

 
16-20 พ.ค. 15,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 6,000฿ 

4,500 25 
23-27 พ.ค. 16,888 4,500 25 

1-5 ม.ิย. 16,888 4,500 25 
8-12 ม.ิย. 16,888 4,500 25 

13-17 ม.ิย. 16,888 4,500 25 
27 ม.ิย.-1 ก.ค. 16,888 4,500 25 

 
 

 



     

วนัที�แรก:  ทา่อากาศยานสวุรรณภูม-ิกรงุปกักิ�ง  

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั �น 4 ประต ู1 เคาเตอรเ์ช็คอนิ
สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที') กระเป๋าทุกใบ
จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที'สายการบนิดว้ยตัวท่า นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บนิ   

23.50 น. เดนิทางสู ่กรงุปกักิ�ง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS เที�ยวบนิที�TG674 
 **บรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'อง** 

วนัที�สอง:  ปกักิ�ง-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปกักิ�ง  

                                                                                                                                                        � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น                                             

05.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุปกักิ�ง (เวลาทอ้งถิ'นเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ
กระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิ'น  

เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสูศู่นยร์วมชาวจนี จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที'
ใหญ่ที'สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที'จัด
งานพธิเีฉลมิฉลองเนื'องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพื'อเป็น
ที'ระลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธาน
เหมาเจ๋อตุง จากนั�นนําท่านผ่านประตูเขา้สู่ นครโบราณ หรือ 
พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานที'ว่าราชการและที'ประทับของ
จักรพรรดิ? 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชม
โบราณสถานและสิ'งกอ่สรา้งที'ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้ง
ขึ�นบนพื�นที' 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครื'องไมท้ี'ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระ
ตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั �นใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ? และหอ้งว่าราชการหลังมู่ลี'ไมไ้ผ่ของพระ
นาง  ซสูไีทเฮา จากนั�น ผา่นชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิักกิ�งหรอืตกึไข ่ตั �งอยู่ใกลก้ับจัตุรัส
เทยีนอนัเหมนิ  

เที�ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิ�ง  
บา่ย     นําท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน หรอื หอบูชาฟ้าเทยีนถาน สถานที'จักรพรรดิ?ในราชวงคห์มงิ (ค.ศ.

1368-1644) และราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นที'บูชาสักการะฟ้าดนิ เพื'อใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม
ฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และพสกนกิรอยูร่ม่เย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็นแต่ตน้สนเต็มไปหมด เหมอืน
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่พื�นที'มปีระมาณ 1700 ไร่ ตน้สนที'ปลูกในพื�นที'นี�สว่นใหญ่มอีายมุากกว่า 100 
ปี บางตน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี  

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
หลังอาหารคํ'า พาชม กายกรรมปกักิ�ง สดุยอดกายกรรมที'ตื'นตาตื'นใจที'น่าประทับใจ  

 
               
 
 
 
 
                         

เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัที�สาม:  พระราชวงัฤดรูอ้นอวี;เหอหยวน-ตลาดรสัเซยี-ผา่นชมสนาม
กฬีาโอลมิปิก 

                                                                                                  � 
อาหารเชา้ ,เที�ยง,เย็น                                                                                             

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวี;เหอหยวน อทุยาน
ที'ใหญท่ี'สดุของประเทศจนี สรา้งขึ�นเมื'อประมาณ 800 ปีกอ่น ชม



     
ทะเลสาบคุนหมงิที'ขดุขึ�นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที'ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชม
ระเบยีงกตัญMแูละเรอืหนิอ่อน จากนั�นพาชม โรงงานไขมุ่กนํ ;าจดื ที'เพาะเลี�ยงในทะเลสาบ ปัจจุบัน
ประเทศจนีสามารถผลติเพื'อสง่ออกไปขายทั'วโลกไดไ้มตํ่'ากว่าปีละ 199,500 กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที'
ผลติไขม่กุนํ�าจดืรายใหญ่ที'  สดุในเวลานี� ให ้ท่านไดม้โีอกาสเลอืกซื�อไขม่กุ ครมีบํารุงผวิไขม่กุธรรมชาตทิี'
เหมาะกับทุกสภาพผวิ  เพื'อบํารุงผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปล่งปลั'ง
และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตจิากนั�นนําท่านผ่อนคลายความ
เมื'อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี 
และนวดผ่อนคลายที' ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟัง
เรื'องราวเกี'ยวกับการแพทยโ์บราณตั �งแต่อดีตถงึปัจจุบัน การ
ส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีนที'มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ
วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี'ยวชาญ  

เที�ยง   � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุ ี;มอง
โกล 

ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักที'ใชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้น 2008 ซึ'งมชีื'อเล่นว่า 
รงันก เนื'องจากรูปแบบโครงสรา้งที'คลา้ยรัง เริ'มก่อสรา้งเมื'อเดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 
ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจนี (China Architecture 
Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนที'นั'ง อสิระชอ้ปปิ�งที' ตลาดรสัเซยี ซึ'งเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งที'อยูบ่น
ถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตั �งอยูภ่ายใน บรเิวณที'ตั �งของสถานทตูนานาชาต ิมรีา้นคา้กว่า 300 รา้นตั �งเรยีงราย
ไปตามสองขา้งถนน ไมว่่าจะเป็น ผา้ไหม, เสื�อผา้ , งานฝีมอื , เครื'องหนัง , ของที'ระลกึ ฯลฯ ในราคาขาย
ปลกีและสง่ นําท่านแวะพพิธิภณัฑผ์ซีวิ หรอื ปี� เซีqยะ ถอืเป็นสัตวเ์ทพชนดิหนึ'ง และเป็นลูกตัวที'เกา้ของ
มงักร ผซีวิถอืเป็นสัตวด์ุรา้ยชนดิหนึ'ง แบง่เป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกว่า “ผ”ี สว่นเพศผูเ้รยีกว่า “ซวิ” 
โดยผซีวิตัวผูจ้ะหาทรัพย ์ส่วนตัวเมยีก็เฝ้าทรัพย ์ดังนั�น คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู่ ที'คนจนีเชื'อว่า ปี'
เซีfยะ สามารถนําเงนิทองและโชคลาภใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์ี'หามาได ้ท่านที'ทําการ
คา้ขาย หรอืทําธรุกจิ สามารถเชา่ “ผชีวิ” เพื'อนําไปตั �งเป็นเครื'องรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการ
ของทา่น 

คํ�า  �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัที�ส ี�:        กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -น ั�งสามลอ้หูถง้-
ถนนหวงัฟู่ จ ิ�ง  

                                                                                                       
� อาหารเชา้ ,เที�ยง,เย็น                                                                                                                                                                                        

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางไปชมความยิ'งใหญข่อง กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจี
ยงกวน) ที'ถอืว่าเป็นด่านที'สวยที'สดุของกําแพงเมอืงจนี ท่านจะ
ไดเ้ห็นสิ�งมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มรีะยะทาง
ยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิ'งกอ่สรา้งที'มขีนาดใหญ่ที'สดุและ
ใชเ้วลาสรา้งนานที'สดุในโลก ที'เกดิขึ�นดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีาร
เกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยังมแีรงงานจากพวกนักโทษผู ้
ซ ึ'งถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหล่านี�ตอ้งทํางานใน
ถิ'นทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสใน
ฤดูรอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดูหนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ 
เพราะเสบียงที'ส่งมามักถูกขโมยกนิหรือถูกยักยอกนําไปขาย 
คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยูใ่ตกํ้าแพง กําแพงเมอืง
จีนจึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที�ยาวที�สุดใน
โลก” รวมๆ แลว้มีระยะทางยาวกว่า 50,000 กโิลเมตร ซึ'ง
สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ กอ่นที'จะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถูกสรา้งขึ�นโดยใชห้นิ ดนิ 
และไม ้บางครั �งมกีารแพ็คดนิไวร้ะหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสื'อทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิ'ง 
กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานที'กําแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแห่งก็ใชด้นิเผา 
ทางตะวันตกของจนี กําแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ทําใหช้ํารุดไดง้่ายกว่า กําแพงเมอืงจนีที'เราเห็นกันทุก
วันนี� สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ แวะชมอญัมณีที'ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ�าเลศิยิ'งกวา่ทองและ
เพชรนั'นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชื'อวา่หยกเป็นอญัมณีลํ�าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี'ไดม้าครอบครอง ทํา



     
ใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั'งคั'ง โชคด ี
อายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 
ซึ'งเป็นเครื'องประดับนําโชค  

เที�ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านน ั�งสามล้อ ชมกรุงปักกิ'ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐ

ประชาชนจนี ซึ'งมปีระวัตกิวา่ 3,000 ปี มปีระวัตขิองชาวเมอืงดั �งเดมิ
กล่าวว่า “ไม่เขา้หูถง้ เหมอืนไม่ไดไ้ปปักกิ�ง” หูถง้ หรือ ซื�อ
เหอย่วน เป็นตรอกซอยโบราณที'มีเอกลักษณ์เฉพาะของปักกิ'ง 
สรา้งขึ�นในสมัยราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษที' 13) โดยสรา้งอยูร่ายรอบบรเิวณพระราชวังตอ้งหา้ม แรกเริ'ม
นั�นการจัดที'พักอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ'งอยู่ใกลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็
แสดงถงึฐานะทางสังคมที'สูงขึ�นตามลําดับ หูถง้ที'อยูใ่นแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวัง
ตอ้งหา้มจะเป็นที'พักอาศัยของขนุนางและชนชั �นสงู สว่นหูถง้ที'อยูใ่นแนวทศิเหนือจรดทศิใตนั้�  นจะเป็นที'
พักอาศัยของสามัญชน  ท่านจะได ้น ั�งรถสามลอ้ชมเมอืง และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนในสมัยโบราณ  
แวะชม รา้นยางพารา เลือกซื�อผลติภัณฑ์ที'ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที'นอน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ จากนั�นเดนิทางสู ่ถนนหวงัฟู่ จ ิ�ง แหล่งช็อปปิ�งที'ใหญ่ที'สดุในเมอืงปักกิ'ง มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่
เรยีงรายสองขา้งถนน รวมทั �งรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาท่านจับจ่ายกัน  อย่าง
เพลดิเพลนิอยา่งยิ'ง สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมดังราคาตายตัวต่อรองไมไ่ด ้และยังมรีา้นกิfฟชอ้ปราคา
ยอ่มเยาใหเ้ลอืกซื�อ  

คํ�า �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   
เขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที�หา้:  ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิ�ง-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                        

เชา้  � อาหารเชา้แบบกลอ่งที�สนามบนิ  
 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิ�ง 
06.45 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที�  TG675 

**บรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'อง** 
10.55  น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

********************************************* 
สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื'องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที'ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเที'ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กท่องเที'ยวทั'วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึ'งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเที'ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื�อหรอืไม่ซื�อขึ�นอยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที'ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ'ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ'นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดที'อยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตัiวภายในประเทศ (หรอืเครื'องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที'
เจา้หนา้ที'กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื'องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที'ขายเป็นหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื;อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมา
ที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 
 



     
กรุป๊นี;เป็นการยื�นวซีา่แบบกรุป๊คา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ตํ'ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง
นอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ
ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที�มรีูปท่าน) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 
ชดัเจน ไมด่ํา ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมื�อทา่นตกลงทําการ
จอง (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ
ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  ลกูคา้ถอืไปที
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที�สง่ชื�อใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ั;น!!  
 

   
 (ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย) 

 

สําคญัมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีที'ทา่นลมืนํารปูถา่ยมา หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดี�ยว ตอ้งชําระเพิ�ม ทา่นละ 2,000 บาท)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติfกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ) 
4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี'ยนชื'อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ที'ตอ้งจา่ยเพิ'มใหส้ถานทตูจนี เมื'อทา่นสง่
หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยื'นวซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ'มทา่นละ  800 บาท 
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที'ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ'มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื'องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที'สถานทตูจนี 

** ออกเดนิทางข ั;นตํ�า  20 ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กําหนด มคีวามจาํเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ;นของภาษนํี ;ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัiวเครื'องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิ�ง(PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่วซีา่ทอ่งเที'ยวจนีแบบกรุ๊ปสําหรับผูท้ี'ถอืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั;น)  
3.คา่โรงแรมที'พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ'าตามที'ระบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที'ตา่งๆ ตามที'ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
6.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 30 กก. ตามที'สายการบนิกําหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื'อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที'บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที'มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และภาษีหัก ณ ที'จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที'นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื'องดื'มที'สั'งเพิ'ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที'หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที'ทางสายการบนิเรยีกเกบ็ 
6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิ�ง 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
 (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มัดจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื'องจากเป็นราคาโปรโมชั'นตัiวเครื'องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที'ที'ระบบุนหนา้ตัiวเทา่นั�น 
เมื'อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิ?ในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั �งสิ�น เมื'อออกตัiวไปแลว้ในกรณีที'ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัiวเครื'องบนิไมส่ามารถนํามาเลื'อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื'อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื'อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื'อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ;นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ?การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ในการเปลี'ยนเที'ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื'องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการท่องเที'ยวสามารถสลับปรับเปลี'ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหาย อันเนื'องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที'ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ'ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที'พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรับเปลี'ยนตามที'ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื'องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที'เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี' / ปลอด
บหุรี'ได ้โดยอาจจะขอเปลี'ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี'เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ'มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื'องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที'ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ



     
ประเทศในรายการทอ่งเที'ยว อนัเนื'องมาจากการกระทําที'สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื'น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื'มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ที'บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที'ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที'ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื'อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื'อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซื�อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั'วไป และควรศึกษาเงื'อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
14. เมื'อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื'อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที'ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด  
 
 
 
 
 
 


