


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	จัตุรัส
เทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	รานผีชิว	หรือ
รานป่ีเซี่ยะ	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่		HOLIDAY
INN	EXPRESS
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	วัดลามะ	“ยงเหอกง”	-	โรงงานผลิต
ผาไหม	-	ถนนหวังฝูจิ่ง	-	ไขมุกจีน

พักที่		HOLIDAY
INN	EXPRESS
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

4 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง
	พักที่		HOLIDAY
INN	EXPRESS
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

5 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 16,799	บาท 16,799	บาท 16,799	บาท 4,000	บาท



ชวงเชา	
20.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	3	บริเวณ	ISLAND-D	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จาก
ทางบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

23.59	น.	เหินฟาสู	ปักกิ่ง	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG674

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
05.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ

ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสูภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน

ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศห

มิงและชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่กวา	720,000	ตารางเมตร
นําทานแวะราน	นวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานชม	หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38	เมตร	เสนผา

ศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

จากน้ันนําทานแวะ	รานผีชิว	สิ่งศักดิส์ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	โชวความสามารถหลายๆ	ดาน	เชน	โชวหมุนจาน,	โชวควงของ	เป็นตน

	รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล



จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร
	พักที่		HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา	
นําทานชม	พระราชวังฤดูรอน	“อวี้เหอหยวน”	ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก

ทั้งยังเป็นสถานที่วาราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง	ทะเลสาบยักษที่ขุด



ดวยแรงงานคน
จากน้ันนําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ชวงบาย	
นําทานชม	วัดลามะ	ยงเหอกงสถานที่มีความวิจิตรและไดรับการบูรณะอยางยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง	สราง

ขึน้ในปี	ค.ศ.1694	แตเดิมเคยเป็นตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิหยงเจิ้น	หรือองคชายสี่ผูเป็นพระราชบิดาของ
จักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง	ตอมาตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่	18	เป็นตนมา	ที่น่ีไดกลายป็นศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน	และศิลปะแบบธิเบต	นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง	23	เมตร
โดยเชื่อกันวาเป็นงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว	ซึ่งประดิษฐานอยูภายใน	ศาลาหม่ืนสุขวานฟ ูเกอ
นําทานแวะ	รานผาไหม	ทีข่ึ้นชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนหวังฟูจิง่	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวง

ปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

วัดลามะ	“ยงเหอกง”	เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮ่ัน	แมนจู
มองโกล	และทิเบต	สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน	ซึ่งมี
อยูเพียงแหงเดียวเทาน้ันในประเทศจีน	วัดลามะ	เป็นวัดหน่ึงของศาสนาพุทธ
นิกายทิเบต	มีเน้ือที่กวา	60,000	ตารางกิโลเมตร	มีตําหนักตางๆกวา	1,000
หอง	วัดลามะน้ีแตเดิมเป็นพระตําหนักของเฉียนหรงฮองเต	กษตัริยองคที่	2
ของราชวงศชิงสรางขึน้เมื่อปีค.ศ.1723

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา



ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร
	พักที่		HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางในสมัยจักรพร

รดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน	300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี
ชวงบาย
นําทานชม	พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง	ชมประวัติศาสตรความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศหมิง	ตั้งแตจนยุคเริ่มตน

ถึงสิ้นสุดราชวงศ	เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึง้ขนาดเทาตัวคนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด	26	หอง
จากน้ัน	นําทานแวะรานยาบัวหิมะ	ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียง	มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม,	น้ํา

รอนลวก	เป็นตน

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้	ชมประวัติศาสตรความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศหมิง
ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึงสิ้นสุดราชวงศ	เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึง้ขนาดเทาตัว
คนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด	26	หอง



ชวงเชา	-	เทีย่ง	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
06.50	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG675
11.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ........

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
		พักที่		HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร	แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่ปักกิ่ง)	ครบ	15	ทาน	มีหัวหนา
ทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจํา

แลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทั้งสิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอ
เลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได	เวนแต
ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคาใช

จายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไปแลว

หรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิกตอง

รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	3,000	บาท	+	คาตัว๋เครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม	และวันเดิน
ทางน้ันๆ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	/	ตัว๋	1	ใบ	และบริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวง
หนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน	(คาตัว๋เครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตัว๋ไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมา
แทนไดในวันเดิม	ตองรอทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ	2-3	เดือน)
เงื่อนไขอื่นๆ	

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น



ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทาน้ัน)

-	กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	บริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองยื่นวีซาเดี่ยว	(ปกติ	4	วันทําการ)	ตองชําระ
คาสวนตางเพิ่ม	ทานละ	700	บาท)

-	กรณีที่ทานตองการใหยื่นวีซาเดี่ยว	(ปกติ	4	วันทําการ)	ตองชําระคาสวนตางเพิ่ม	ทานละ	700	บาท)

หมายเหตุ	:	ทั้งน้ี	อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	150	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม

และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบ
เสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	2	ใบ	มีพื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง

หนังสือเดินทาง
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง



5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอและแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	และสําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอหรือแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	,สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด
ทะเบียน)	,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดง
ความสัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
และ

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมญาติ	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จดทะเบียน)
,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม	,	หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดงความ
สัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
-	ในกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปี	ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

8.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

9.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

10.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห

11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	(กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทัฯ)

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน

-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได

-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
-	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)



*การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณี	ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ

เดินทางของทาน

กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	จํานวน	150	หยวน/คน
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานนวดเทา,	รานไขมุก,	รานหยก,	รานบัวหิมะ,	รานผีชิว,รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ขอควรระวัง!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	

ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเปา	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
4	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักโดยตรง			หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได		รวม

ถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด
เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


