
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
21.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์Dสายการบนิไทยแอร์

เวย ์(Thai Airways)ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเชค็อนิรับ
บัตรทนัีงบนเครอืงบนิ 

23.40 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนีเมอืงปกักงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways)เทยีวบนิท ี
TG674พรอ้มบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง) 

 
วนัทสีอง เมอืงปกักงิ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้ม - รา้นนวดเทา้สมนุไพรจนี- หอบูชาฟ้าเทยีนถาน 

-ชมโชวก์ายกรรมปกักงิ 
 
05.20น. เดนิทางถงึ สนามบนิปักกงิ ประเทศเทศจีน เมืองปักกงิ(เวลาทปีระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) 

หลังจากผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace)ตังอยู่ใจกลางเมอืง

ปักกงิ ประเทศจนี เป็นจัตรัุสทมีขีนาดใหญ่อันดับตน้ๆของโลก ดว้ยพนืททัีงสนิ 440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, 
ยาว 880 เมตร) สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นีถูกสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ (เมอืปีค.ศ. 1417) 
เดมิมชีอืวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ” ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซงึเป็นสมัยจักรพรรดซิุ่นจอืแห่งราชวงศช์งิมกีารบูรณะ
ซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจบัุน จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิถอืเป็นสญัลกัษณ์ที
สําคญัของประเทศจนีเพราะเป็นทตีงัของสถานทสํีาคญัทางราชการอกีทงัเคยมเีหตุการณ์สําคญัทาง
การเมอืงในประวตัศิาสตรช์าตจินีเกดิขนึและจารกึไวม้ากมายนําท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือ
สามารถเดนิเยยีมชมบรเิวณรอบๆ ภายในจัตรัุสเทยีนันเหมนิ 

 

 
 

จากนันนําทา่นเยยีมชม พระราชวงัตอ้งหา้ม (The Forbidden City)หรืออกีหนึงชอืเรียก“พระราชวงักูก้ง” 
(Gugong)ตงัอยูท่างทศิเหนือของจัตรัุสเทยีนอันเหมนิ เป็นพระราชวังหลวงมาตังแตส่มัยกลางราชวงศห์มงิจนถงึ
ราชวงศช์งิ ครอบคลมุพนืท ี720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มหีอ้งทังหมด 9,999 หอ้ง และมพีระทนัีง 75 



 

องค ์หอพระสมดุ หอ้งหับตา่งๆอกีมากมา รวมทังยังมสีวน ลานกวา้ง ทางเดนิเชอืมกันโดยตลอด มคีูและกําแพงที
สูงถึง 11 เมตรลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 14 ปี ตังแต่ ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 1963ในอดตี
พระราชวงัแหง่น ีเป็นเขตหวงหา้มไมไ่หป้ระชาชนเขา้ แมข้า้ราชการชนัสูงยงัตอ้งขออนุญาตเป็นกรณี
พเิศษ จงึเรยีกพระราชวงันวีา่ "พระราชวงัตอ้งหา้ม"จกัรพรรดจิะทรงประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่นกีนั
พระองคจ์ากโลกภายนอก โดยมสีนมกํานลั ขนัท ีและขา้หลวงรบัใชซ้งึคนเหลา่นตีอ้งอาศยัอยูใ่นนคร
ตอ้งหา้มตลอดชวีติเพอืความสําราญของจักรพรรดใินวังจะมวีเิสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล 
9,000 นาง ซงึมขีันท ี70,000 คน คอยดแูลให ้มคีําเลา่ลอืกันวา่ พระนางซสูไีทเฮาเวลาเสวยก็จะมพีระกระยาหาร
ถงึ 148 ชดุ และทรงสง่ขันทไีปเสาะหาชายหนุ่มซงึเขา้วังแลว้จะไมม่ผีูใ้ดพบเห็นอกีเลย 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (2)  
นําทา่นแวะ รา้นนวดเทา้สมนุไพรจนี (Foot Massage Shop)ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึ
ในการผอ่นคลายความเครยีด ปรบัสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต นํิาท่านเยยีมชมหอ
บูชาฟ้าเทยีนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park)ไดรั้บการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 
1998 ถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวหนงึของเมอืงปักกงิทโีดง่ดังทสีดุแหง่หนงึในจนีสรา้งขนึมาตังแตส่มัยราชวงศห์มงิ 
ค.ศ.1420 เป็นสถานทซีงึจกัรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทบีวงสรวงเทพยดา เพอืขอ
พรใหฝ้นฟ้าตกตามฤดกูาล ขอใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจําทุกปีปัจจุบันกลายเป็นเขต
ของสวนสาธารณะเทยีนถาน ภายในมพีนืทกีวา่ 1,668.75 ไร่ อดุมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มอีายุไม่
ตาํกวา่รอ้ยปี 

 



 

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (3) 

หลังจากนันนําทา่นชม โชวก์ายกรรมปกักงิ (Beijing Acrobats)เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดง
ในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกตา่งกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน โชวค์วงสงิของ เป็นตน้ แตไ่ฮไลทเ์ลยคอื
การขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ คนัวนอยูใ่นพนืทจีํากดัและกายกรรมปักกงินันยังชอืเป็นโชวก์ายกรรมทมีชีอืกอ้ง
โลกมาก 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... HolidayInnExpressHotelระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีาม วดัลามะ-รา้นผลติภณัฑย์างพารา- รา้นไขม่กุ–นงัสามลอ้ชมยา่นโบราณหถูง - ทะเลสาบโฮว่ไห ่
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
 นําทา่นเดนทางสู่วดัลามะหรือรูจั้กกันในอกีชอืวดัหยง่เหอกง (Yong He Gong)วัดใหญ่ทเีก่าแก่ของศาสนา

พุทธนกิายทเิบตอันลอืชอืในกรุงปักกงิเป็นโบราณสถานทรีวมเอกลกัษณข์องชนชาตฮินัแมนจูมองโกลและ
ทเิบตสชีนชาตสํิาคญัของจนีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนัซงึมอียูเ่พยีงแหง่เดยีวเท่านนัในประเทศจนีมี
เนือทกีวา่60,000 ตารางกโิลเมตรมตีําหนักตา่งๆกวา่1,000 หอ้งแตเ่ดมิวัดนีเคยเป็นวังทปีระทับขององคช์ายสขีอง
ลําคา่ในวัดลามะคอื“พระพุทธรปูพระศรอีรยิเมตไตรยทอียูใ่นวหิารวา่นฝูเก๋อ”ซงึเป็นวหิารทสีูงใหญท่สีุด
ภายในวดัลามะสูงกว่า30 เมตรมหีลังคา3 ชันก่อดว้ยไมทั้งหมดในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรีอริย
เมตไตรยปางยนืทแีกะสลักดว้ยไมจั้นทน์หอมสูง26 เมตรส่วนล่าง8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิอกี18 เมตรอยู่เหนือพืนดนิ
พระพุทธรูปทังองคม์นํีาหนักประมาณ100 ตันไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพุทธรูปทแีกะสลักจากไมจั้นทร์
หอมตน้เดยีวทใีหญ่ทสีดุในโลก 



 

 
 

จากนันนําทา่นสูร่า้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครืองนอนเพือสุขภาพชนิด
ตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ หมอนยางพารา เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุสีไตลป์กักงิ (5) 
จากนันนําทา่นแวะชม รา้นไขม่กุ เลอืกซอืครมีไขม่กุบํารุงผวิ ทสีกัดมาจากไขม่กุนําจดื ทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ 
จากนันนําทา่นนงัสามลอ้ชมยา่นโบราณหถูง (Hutong)“หถูง”เป็นตรอกซอกซอยโบราณทมีเีอกลกัษณ์
เฉพาะของปกักงิสว่นใหญส่รา้งในสมยัราชวงศห์ยวนหมงิและชงิโดยสรา้งอยูร่ายรอบบรเิวณพระราชวงั
ตอ้งหา้มแรกเรมินันการจัดทพัีกอาศัยในหูถง้จะกําหนดตามฐานะทางสังคมยงิอยู่ใกลพ้ระราชวังตอ้งหา้มมาก
เทา่ไหร่ก็แสดงถงึฐานะทางสังคมทสีงูขนึตามลําดับหถูง้ทอียูใ่นแนวทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตกของพระราชวัง
ตอ้งหา้มจะเป็นทพัีกอาศัยของขนุนางและชนชนัสงูสว่นหถูง้ทอียู่ในแนวทศิเหนือจรดทศิใตนั้นจะเป็นทพัีกอาศัย
ของสามัญชน 

 



 

 
 

จากนันนําท่านสู่ ทะเลสาบโฮ่วไห ่(Houhai)เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทตีังอยูใจกลางกรุงปักกงิอยู่ในย่าน
ทอ่งเทยีวปักกงิทมีรีา้นอาหารผับบาร์เรียงรายอยู่เป็นจํานวนมากแต่ละรา้นก็ไดต้กแต่งในแบบของตนเองไดเ้ป็น
เอกลักษณ์โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบั์คทอีอกแบบตกแต่งในสถาปัตยกรรมจนีเป็นอกีหนึงทเีทยีวยอดนิยมของ
ชาวปักกงิ 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เป็ดปกักงิ (6) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... HolidayInnExpressHotelระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสี ี รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียง่กวน) - สวนผลไม ้- รา้นบวัหมิะ - ถนนหวงัฝูจงิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากอันลําคา่แกค่นที
ทา่นรัก จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) หรอืทชีาวจนีเรยีกวา่ “กําแพง
หมนืล”ี 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาตรข์องประเทศจนีอนัยาวนาน
กําแพงสว่นใหญ่ทปีรากฏในปัจจบัุนสรา้งขนึในสมัยราชวงศฉ์นิ ทังนีเพอืป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรอืซงัหนู นํา
ท่านเยยีมชมตรงจุดของ “ดา่นจหีย่งกวน (Juyongguan” ซงึถือวา่เป็นดา่นทขีนึชอืในเรอืงของความ
งดงามดา้นทวิทศัน ์เป็นทศันยีภาพของภูเขาสูงใหญท่สีลบักนัไปมา และอกีหนึงไฮไลทม์ป้ีอมปราการทมีี
อายรุาวๆประมาณรอ้ยปีทเีปิดใหท้างนักทอ่งเทยีวไดแ้วะเทยีวชม 



 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (8) 

นําทา่นเดนิทางสูส่วนผลไม ้(Fruit Garden)ใหท้า่นไดช้มิผลไมส้ดๆจากสวนของชาวบา้นทอ้งถนิโดยใน
แตล่ะเดอืนจะมผีลไมใ้หท้า่นไดช้มิแตกตา่งกันไปสามารถแบง่ไดต้ามชว่งฤดกูาลดังนี  

 มนีาคม - พฤษภาคม สวนสตรอเบอรร์ ี  ทานไดท้า่นละ 4-5 ผล 
 พฤษภาคม - มถิุนายน สวนเชอรร์ ี  ทานไดท้า่นละ 10 ผลและ 
 กรกฎาคม - กันยายน สวนลกูทอ้  ทานไดท้านละ 2 ผล เดอืน 
 ตลุาคม - พฤศจกิายน สวนแอปเปิล  ทานไดท้า่นละ 2 ผล 

** (หากในชว่งททีา่นเดนิทางสภาพอากาศเปลยีนแปลงสวนผลไมไ้มส่ามารถเขา้ชมไดข้อสงวนสทิธใิน
การไมจ่ดัโปรแกรมทดแทนและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นในทกุกรณี) ** 
นําทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทรูีจั้กกันดใีนชอื “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้นจากนันนาท่านสู่ถนนหวงัฝูจงิ (Wangfujing 
Shopping Street)ยา่นการคา้ทเีป็นถนนคนเดนิเพยีงแหง่เดยีวของกรุงปักกงิเป็นศูนยร์วมของรา้นคา้
แบรนดเ์นมและแฟชนัสมยัใหมแ่ผงขายอาหารทานเลน่และภตัตาคารรา้นกาแฟบารเ์บยีรส์ไตลต์ะวนัตก
เป็นแหลง่นัดพบของวัยรุ่นและนักทอ่งเทยีวตา่งชาตมัิกนยิมมาเยอืนของกรุงปักกงิ 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารเมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (9) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... HolidayInnExpressHotelระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทหีา้ พระราชวงัฤดรูอ้น –รา้นปีเซยีะ –สนามบนิปกักงิ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น (Summer Palace) หรือ อเีหอหยวน (Yiheyuan)ตังอยู่ในเขตไห่
เตยีน หา่งจากตัวเมอืงปักกงิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร พระราชวังนีมพีนืท ี1,813 ไร่ สว่นใหญ่พนืที
แหง่นีเป็นทะเลสาบคุนหมงิ จากนันไดม้คีําสังใหนํ้าดนิไปถมเป็นภูเขาแลว้สรา้งวังบนภูเขา ใหช้อืว่า “วา่นโซว
ซา่น” หรอืภเูขาหมนืปีพรอ้มตําหนักนอ้ยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ ลานกวา้งหลายแหง่เชอืมตอ่
ถงึกันดว้ยระเบยีงทางเดนิรมิทะเลสาบ ทมีชีอืเรียกว่า ฉางหลาง ซงึถือเป็นระเบยีงทมีคีวามยาวมากทสีุดในโลก 
โดยเป็นระเบยีงทมีหีลังคาคลมุโดยตลอดทอดยาวจากหมูพ่ระตําหนักตะวันออกไปยังเรือหนิอ่อนของพระนางซูสี
ไทเฮาทางตะวันตก เดมินันเป็นวังหลวงและสวนดอกไมข้องพระเจา้กบุไลขา่น ในปี ค.ศ.1153 มกีารตอ่เตมิในสมัย
ราชวงศห์มงิและชงิ โดยเฉพาะสมัยพระเจา้คังซถีงึสมัยพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถงึ 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.
1750 กษตัรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทเีสด็จแปรพระราชฐานหนคีวามรอ้นจากพระราชวงัหลวงทปีกักงิ ใน
ฤดูรอ้นมาประทบัทพีระราชวงัฤดูรอ้นแหง่นี ซงึเป็นทยีอมรบักนัว่าอุทยานแหง่นเีป็นอุทยานหลวงที
งดงามทสีดุของจนี 
 



 

 
 
นําทา่นแวะ รา้นปีเซยีะ สงิศักดสิทิธเิกยีวกับโชคลาภเงนิทองของจนีและทนีีทา่นจะไดศ้กึษาศาสตรแ์หง่การเสรมิ
โชคลาภ บารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจนีเหมาะสําหรับทา่นททํีาการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ นํา
ทา่นชอ้ปปิงท ีซวิสุย่เจยี หรอืทคีนไทยรูจั้ก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถนิ (11) 
- สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

17.05 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(Thai Airways)เทยีวบนิท ีTG615พรอ้ม
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง) 

21.20น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีงและไม่

มเีตยีง 
พกัเดยีวเพมิ ราคาไมร่วม

ตวัเครอืงบนิ 

05 – 09 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 

12 – 16 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 

19 – 23 กนัยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999 

11 – 15 ตลุาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 



 

12 – 16 ตลุาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

17 – 21 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

18 – 22 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

19 – 23 ตลุาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

24 – 28 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

25 – 29 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

26 – 30 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999 

 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั) 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทพัีกอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยนืวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครังแรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน) 
คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท(ในกรณีททีางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน 

หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ท่านทําจองวันที 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนีภายในวันที 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทยีว กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทียวไม่ชําระเงิน หรือ 
ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียู่
ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณว์ซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงินตามเวลาทีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซี่า ททีา่นควรทราบ 
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นันกรณีททีา่นไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืนก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีเกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบนิ (ตัว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนืองจากทา่นยนืหลังคณะ  

2. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทมีรีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซี่าทอ่งเทยีวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

 
 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจาํเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขต
หรอือําเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้นทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใช่
จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจาํเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ),สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา
และ มารดาหนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 



 

- กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจาํเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ),สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา
และ มารดาหนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

3.    สาํเนาสจูบิตัร ในกรณีทผีูเ้ดนิทางอายุตํากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มูลเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดุีลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทใีชใ้นการทําวซีา่กรุป๊สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลาทงันขีนึอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงนนัเป็นผูก้ําหนดจงึอาจทํา
ใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั ** 

** สาํหรบับุคคลทเีคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนตีงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2014 เป็นตน้มาจะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบ
กลุม่ไดซ้งึไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน3. ปากสีถาน4.อุซเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน6. เตริก์เมนสิถาน 

7. อหิรา่น8. อริกั                       9. ตุรก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอุดอิาระเบยี12. ซเีรยี 

13. เลบานอน14. จอรแ์ดน15. อนิเดยี16. ศรลีงักา17. ลเิบยี18. ซูดาน 

19. แอลจเีรยี20. ไนจเีรยี21. คาซคัสถาน22. รฐัปาเลสไตน ์
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์ขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดย
ไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพเิศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในส่วนนี และ ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสือเดนิทางเลขทีวีซา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเกียวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน 



 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําตดิตัวขนึเครืองบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

11. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรนี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้า่ยทังหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทังหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณนี์ขนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 


