
     

 

CODE:XW-B07  ทวัรป์กัก ิ�ง กาํแพงเมอืงจนี 5วนั4คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODE : XW-B07  ทวัรป์กัก ิ�ง  กาํแพงเมอืงจนี  5วนั4คนื  
ปกัก ิ�ง:   จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง ศนูยช์า พระราชวงัฤดรูอ้นอวี1เหอหยวน 

กายกรรมปกัก ิ�ง โรงงานไขม่กุนํ 1าจดื หอฟ้าเทยีนถาน วดัลามะ ศนูยว์จิยัทางการแพทย์
แผนโบราณ กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) พพิธิภณัฑห์ุน่ข ี1ผ ึ1ง รา้นหยก ตลาดรสัเซยี 

อาหาร: Buffet Chekiskan ม ีSeafood BBQ, สกุ ี1ยากี1 ปขูน Beffet นานาชาต ิพรอ้มเครื�องดื�ม 
ไมอ่ ั1น , เป็ดปกัก ิ�ง ไวนแ์ดง , สกุ ี1มองโกล ,อาหารแตจ้ ิSว   

ที�พกั:            โรงแรมระดบั 4 ดาว (พกัปกัก ิ�ง 4 คนื)    
 
 
 
 

เดนิทางสบายโดยสายการบนิ NOKSCOOT ลําใหญ ่B777-200ER 415 ที�น ั�ง 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

27-31 พ.ค. 14,999  

 

   

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

5,500 15 
3-7 ม.ิย. 15,999 5,500 20 
10-14 ม.ิย. 15,999 5,500 20 
8-12 ก.ค. 15,999 5,500 20 
22-26 ก.ค. 15,999 5,500 20 
5-9 ส.ค. 15,999 5,500 20 
19-23ส.ค. 15,999 5,500 20 

*ราคานี1รวมคา่วซีา่แบบกรุป๊แลว้ กรณีมคีวามจําเป็นหรอืตอ้งการทําวซีา่เดยีว ชําระเพิ�มทา่นละ 1,000 บาท* 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  เทยีนสนิ น ั�งรถไฟความเร็วสงู ปกักิ�ง   
 08.00� พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั1น3 ประต ู6-7 เคานเ์ตอร ์ 

    7 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) กระเป๋าทกุใบ 
    จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   



     
11.40    ออกเดนิทางสูเ่ทยีนสนิ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW080 (มบีรกิารอาหารและนํ 1าดื�มบน

เครื�อง)  
17.05     เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิ�น เพื�อนําทา่น
ขึ�นรถไฟใตด้นิ เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเทยีนสนิ  จากนั�นนําทา่น สมัผัส
ประสบการณ์พเิศษ น ั�งรถไฟความเร็วสงูหวัจรวด Bullet Train 
เดนิทางสูป่กัก ิ�ง ใชเ้วลา ประมาณ 45 นาที� ดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 
กม.ตอ่ช ั�วโมง  (เพื�อสะดวกตอ่การขึ1นรถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมี
ลอ้ลาก)เดนิทางถงึสถานรีถไฟปักกิ�ง นครปกักิ�ง เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิ�งเคยเป็นเมอืงสําคญัทาง
การคา้ของอาณาจักรเยี�ยนเมื�อ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช และการ
สูร้บกลางเมอืง ค.ศ 1949 พรรคคอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตั �งรัฐบาลและกรงุปักกิ�งเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศนับแตนั่�นมา นําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก   
:เขา้สูท่ ี�พกั  Spring Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที�สอง: จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระราชวงัฤดรูอ้นอวี1เหอหยวน 
               ชมกายกรรมปกักิ�ง                                                       � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น 
 เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารโรงแรม (มื1อที�1) 

จากนั�นพาชมศนูยร์วมชาวจนี “จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ” จัตรัุสที�ใหญท่ี�สดุในโลก 
สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่ สถานที�จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื�องในโอกาส
พเิศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพื�อเป็นที�ระลกึกบัอนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และ หอ
ระลกึประธานเหมาเจอ๋ตงุ จากนั�นผา่นประตเูขา้สูน่ครโบราณหรอื “พระราชวงั
ตอ้งหา้มกูก้ง” สถานที�วา่ราชการและที�ประทับของจักรพรรดิC 24 พระองค ์ในสมยั
ราชวงศห์มงิและชงิ ชมโบราณสถานและสิ�งกอ่สรา้งที�ทรงคณุคา่ทางประวตัศิาสตร ์
สรา้งขึ�นบนพื�นที� 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครื�องไมท้ี�ประกอบดว้ยหอ้ง
หับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชั �นใน หอ้งบรรทม
ของจักรพรรดิC และหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ี�ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา จากนั�น 
ผา่นชมดา้นนอกของ “โรงละครแหง่ชาตปิกักิ�ง หรอืตกึไข”่ ตั �งอยูใ่กลก้บั
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิ�ง (มื1อที�2) 
บา่ย   นําทา่นเดนิทางไปชม “พระราชวงัฤดรูอ้นอวี1เหอหยวน” อทุยานที�ใหญท่ี�สดุของ

ประเทศจนี สรา้งขึ�นเมื�อประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิที�ขดุขึ�นดว้ย
แรงงานคนลว้น ชมที�ประทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ู ชม
ระเบยีงกตญัJ ูและเรอืหนิออ่น จากนั�นพาชม “โรงงานไขม่กุนํ 1าจดื” ที�เพาะเลี�ยง
ในทะเลสาบ ปัจจบุนัประเทศจนีสามารถผลติเพื�อสง่ออกไปขายทั�วโลกไดไ้มตํ่�ากวา่
ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับวา่เป็นประเทศที�ผลติไขม่กุนํ�าจดืรายใหญท่ี�สดุในเวลานี� 
ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซื�อไขม่กุ ครมีบํารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิี�เหมาะกบัทกุสภาพ
ผวิ  เพื�อบํารงุผวิหนา้และกายใหเ้ปลง่ปลั�งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาต ิ  จากนั�น
นําทา่นผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพร

จนี และนวดผอ่นคลายที� “ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ” ฟังเรื�องราว
เกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั �งแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที�มี
มานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ   

คํ�า �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ  เป็ดปงักิ�ง ไวนแ์ดง (มื1อที�3) 
หลังอาหารคํ�าพาชม “กายกรรมปกักิ�ง” สดุยอดกายกรรมที�ตื�นตาตื�นใจที�น่า
ประทับใจ  
:เขา้สูท่ ี�พกั พกั  Spring Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัที�สาม:กําแพงเมอืงจนี  พพิธิภณัฑห์ุน่ข ี1ผ ึ1ง สนามกฬีาโอลมิปิค  �อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น           
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม (มื1อที�4) 

นําทา่นเดนิทางไป กาํแพงเมอืงจนี แวะชมอญัมณีที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่
อยา่งลํ�าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นกค็อื  “หยกจนี” ชาวจนีมคีวามเชื�อวา่หยก
เป็นอญัมณีลํ�าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ ผูท้ี�ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง 
สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ี อายยุนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ 
กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผเ่ยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค จากนั�นพาทา่นชม
ความยิ�งใหญข่อง “กําแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีงกวน) ที�ถอืวา่เป็นดา่นที�สวย
ที�สดุของกําแพงเมอืงจนี ทา่นจะไดเ้ห็นสิ�งมหศัจรรย ์ 1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง 
มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิ�งกอ่สรา้งที�มขีนาดใหญท่ี�สดุและใช ้



     
เวลาสรา้งนานที�สดุในโลก ที�เกดิขึ�นดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยงัมแีรงงานจากพวก
นักโทษผูซ้ ึ�งถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นี�ตอ้งทํางานในถิ�นทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูเิลวรา้ย 
คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงที�สง่มามกัถกู
ขโมยกนิหรอืถกูยกัยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ตกํ้าแพง กําแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น “หลมุฝังศพที�ยาวที�สดุในโลก” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึ�งสามารถลอ้ม
โลกกวา่ 1 รอบ กอ่นที�จะมกีารใชอ้ฐิในการกอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึ�นโดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครั �งมกีาร
แพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และมดัไวด้ว้ยกนัโดยเสื�อทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิ�ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิ
ออ่น ในบางสถานที�กําแพงถกูสรา้งโดยใชห้นิแกรนติ บางแหง่กใ็ชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี กําแพงถกูสรา้งโดย
ใชโ้คลน ทําใหช้ํารดุไดง้า่ยกวา่ กําแพงเมอืงจนีที�เราเห็นกนัทกุวันนี� สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ    

เที�ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (สกุ ี1มองโกล) (มื1อที�5) 
บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป เขา้ชม “พพิธิภณัฑห์ุน่ขี1ผ ึ1ง”  ที�บอกเลา่ประวตัศิาสตร์

ความเป็นมาของจนีในยคุราชวงศห์มงิ ตั �งแตจ่นยคุเริ�มตน้ถงึสิ�นสดุราชวงศ ์ โดยใช ้
หุน่ขี�ผึ�งเหมอืนจรงิกวา่ 126 ชวีติ ซึ�งมทีั �งบคุคลสําคัญและมชีื�อเสยีงในสาขาตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็นนักการเมอืง นักวชิาการ นักวทิยาศาสตร ์ศลิปิน นักกฬีา ฯลฯ แสดงไว ้
ในหอ้งทั �งหมด 26 หอ้ง นําทา่นชม ยาบวัหมิะ ที�สรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้
นํ�ารอ้นลวก เป็นที�พสิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ที�เกดิไฟไหมแ้ลว้มี
แผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านี�ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้ จนสมครแก่
เวลานําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูปั่กกิ�ง จากนั�นนําทา่น นําทา่นผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิค
รังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตาม
รอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายามใหเ้อื�ออํานวยตอ่
สิ�งแวดลอ้ม ในสนามจไุด ้ 91,000 ที�นั�ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก 
2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ที�มโีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิ�งไม ้
เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชามสแีดง 
ดคูลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวันออก 

คํ�า �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  (มื1อที�6) 
:เขา้สูท่ ี�พกั พกั  Spring Hotel (4*)   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
 

วนัที�ส ี� : หอฟ้าเทยีนถาน  วดัลามะ ถนนหวงัฟจูงิ                          � อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม(มื1อที�7)  

ทา่นเที�ยวชม หอบชูาเทยีนถาน ซึ�งกอ่สรา้งขึ�นดว้ยสถาปัตยกรรมที�สงา่งาม  มคีวามสงู 38 เมตร และม ี
เสน้ผา่ศนูยก์ลางกวา้ง 30 เมตร ถกูสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1420 ชว่งเวลาเดยีวกนักบั
พระราชวัง ตอ้งหา้ม และใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 14 ปี ที�นี�เคยถกูใชเ้ป็นสถานที�
ประกอบพธิบีวงสรวง เทพยดาฟ้าดนิ ของจักรพรรด ิ   ในสมยัโบราณ เพื�อคุม้ครอง
เหลา่ปวงประชาชาวจนี ใหม้คีวามสมบรูณ์ทางพชืพันธุธ์ัญญาหาร      จากนั�นพา 
“ชมิชานานาชนดิ”  ชาถอืวา่เป็น Healthy drink หรอื เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพเพราะ
บรรดานักวจัิยคน้พบวา่ในใบชานั�นประกอบไปดว้ยสารสําคัญที�มปีระโยชนต์อ่รา่งกาย 
ลดอตัราการเสี�ยงของอนุมลูอสิระที�จะเขา้ไปทําลายในเซลล ์ ชว่ยกระตุน้ใหร้ะบบ
ประสาทและรา่งกายสามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ยใหก้ลา้มเนื�อผอ่น
คลาย ชว่ยขยายหลอดเลอืด ป้องกนัโรคหัวใจตบีตัน ชว่ยแกก้ระหายและชว่ยในการยอ่ยอาหาร 

เที�ยง� บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มื1อที�8) 
บา่ย  นําทา่นเขา้ชม “วดัลามะ” วัดใหญท่ี�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงในกรงุปักกิ�ง สรา้งขึ�นในปี 

ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นตําหนักที�ประทับของจักรพรรดหิยง่เจิ�น หรอืองคช์ายสี� ผู ้
เป็นพระราชบดิาของจักรพรรดเิฉียนหลงแหง่ราชวงศช์งิ ตอ่มาตั �งแตช่ว่งกลาง
ศตวรรษที�  18 เป็นตน้มาที�นี�ไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายมหายาน
และศลิปแบบธเิบต นมสัการพระพทุธรปูอารยเมตไตรยท์ี�งดงามและสงูถงึ 23 เมตร 
โดยเชื�อกนัวา่เป็นงานแกะสลักจากไมจั้นทนอ์งคใ์หญท่ี�สดุในโลกและไดถ้กูบนัทกึ
ไวใ้นกนิเนสบุค๊  ชม “โรงงานผลติผา้ไหม” ผา้ไหมจนีมชีื�อเสยีงทางการผลติและ
สง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกที�รูจั้กการเลี�ยงไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื�อง  ทา่น
จะไดช้มวธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ ซึ�งมคีวามเหนยีว และเป็นมนัวาวสวยงาม เหมาะตอ่การนําไป
ทอเป็นผนืผา้พันธุไ์หม ทั �งแบบใชเ้ครื�องจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื�อมาทําไสน้วมผา้หม่ไหม  
จงึเหมาะกบัการซื�อเป็นทั �งของฝากและของใชเ้อง 

คํ�า      �บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร*เมนพูเิศษ BUFFET Chenkiskan BBQ ซฟีูดส ์ปขูน เบยีร ์ไวน ์(มื1อที�9) 
จากนั�นเดนิชมบรรยากาศยามราตรขีองเมอืงปักกิ�งที�ประดับประดาดว้ยแสงไฟที�
สวยงาม และตกึที�สวยงามแปลกตาที�  “ถนนหวงัฟจู ิ�ง” ซึ�งเป็นที�ชอ้ปปิ�งที�ใหญ่
ที�สดุในเมอืงปักกิ�ง เป็นถนนเสน้ยาวๆ สําหรับคนเดนิหา้มรถทกุชนดิวิ�งผา่น มี
หา้งสรรพสนิคา้ พลาซา่ และรา้นคา้นอ้ยใหญเ่รยีงรายสองขา้งถนน รวมทั �ง
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน พาทา่นจับจา่ยกนัอยา่งเพลดิเพลนิ



     
อยา่งยิ�ง สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้แบรนดเ์นมราคาตายตวัตอ่รองไมไ่ด ้และยงัมรีา้นกิhปชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลอืกซื�อ 
:เขา้สูท่ ี�พกั พกั  Spring Hotel (4*)   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 
 

วนัที�หา้ : ประตชูยั ตลาดรสัเซยี สนามบนิเทยีนสนิ  สนามบนิดอนเมอืง   � อาหารเชา้,เที�ยง 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารของโรงแรม(มื1อที�10)  คนืหอ้งพักตามเวลานัดหมายพรอ้มสมัภาระกระเป๋า  

เดนิทาง สูป่ระตชูยั สถานที�สําคญัอกีแหง่หนึ�งของเมอืงปักกิ�ง เป็นประตเูมอืงซึ�งในสมยัโบราณ กอ่นทําการรบ จะมี
การบวงสรวง และขอพรจากผซีวิประจําเมอืงที�ประตชูยันี� และที�นี�ทา่นจะไดศ้าสตรแ์หง่การเสรมิบารม ี ศาสตรก์าร
แกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนี และทา่นที�ทําการคา้ขาย หรอืทําธรุกจิ สามารถเชา่ “ผซีวิ” เพื�อนําไปตั �งเป็นเครื�องรางของ
มงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น จากนั�นอสิระชอ้ปปิ�งที� “ตลาดรสัเซยี” ซึ�งเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งที�อยูบ่น
ถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตั �งอยูภ่ายใน บรเิวณที�ตั �งของสถานทตูนานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้นตั �งเรยีงรายไปตาม
สองขา้งถนน ไมว่า่จะเป็น ผา้ไหม, เสื�อผา้ , งานฝีมอื , เครื�องหนัง , ของที�ระลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ ได ้
เวลาอนัสมควร  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (อาหารจนี) (มื1อที�11) 
บา่ย     นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเทยีนสนิ  
18.20 เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที�  XW079 (มบีรกิารอาหารและนํ 1าดื�มบนเครื�อง)  
22.22  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพ  
 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สิ�งที�ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผซีวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์  จงึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  

 
 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดที�อยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตัjวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทวัรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื1อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมา
ที�สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 
1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  มฉิะนั�นบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธ
การเดนิทางของทา่น   โดยทา่นตอ้งถา่ยรปูหนา้หนังสอืเดนิทาง(หนา้ที�มรีปูทา่น) สง่ทางไลน ์หรอื email มาที�บรษัิทฯ เมื�อ
ทา่นตกลงทําการจอง 
2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติhกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น )   มาใหเ้จา้หนา้ที�ในวันเดนิทาง  
 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดี�ยว)  
1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  มฉิะนั�นบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี  ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
4)  รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติhกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น )    



     
5) กรณีหนังสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ  กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้ และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ  (อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�
ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ (การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วัน) **ยื�นวซีา่ดว่น 1 วัน 
เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,200 บาท **ยื�นวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  800 บาท  
 

*** ออกเดนิทางข ั1นตํ�า  15 ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ1นของภาษนํี 1ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัjวเครื�องบนิ กรงุเทพฯ –ปักกิ�ง–กรงุเทพฯ ไปกลับ / ที�พัก 4คนื (พักหอ้งละ  2ทา่น หากพัก 3ทา่น
ในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) / อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) / บตัร
ทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์/ คา่นํ�าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. / คา่ประกนัอบุตัเิหตุ
ตามกรมธรรม ์(ไมร่วมประกนัสขุภาพ) รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํ�ามนัของสายการบนิตามรายการ    
** อตัราคา่บรกิารนี1สงวนสทิธสํิาหรบัลกูคา้คนไทยเทา่น ั1น** 
 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์ โทรสาร มนิบิาร ์ ทวีชีอ่งพเิศษ / คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง / คา่ซกัรดี / คา่ทปิคนขบัรถและไกดป์กักิ�ง อยา่งนอ้ย 20 หยวนจนี X 5 วนั = 100RMB (หยวน
จนี) ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ / หวัหนา้ทวัรว์นัละ 100 บาท X 5 วนั = 500 บาท ตอ่ลกูคา้ 
1ทา่น(เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่/หรอืใหม้ากเทา่ที�ทา่นประทบัใจ) / คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
(ปกต ิ20 กก.) / คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิ�ม  7%   
 
 

เงื�อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัลว่งหนา้ (การ
ไมชํ่าระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัjวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา 
หรอื คา่ทัวรทั์ �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งสิ�น  
 
 
 
 

หมายเหต ุกรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั1งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั1งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั1งหมด 
1) ขอสงวนสทิธิCในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิCที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิCไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิCที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ�นจากภาษีเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยว
สละสทิธิCและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�น ๆ  
7) การประกนัภยั ที�บรษิทัฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่น ั1น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษิทัฯได ้และทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่
ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื1อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไข
ความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
8) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 

 



     
 

 

 

 

 


