


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	จัตุรัส
เทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	ชม
กายกรรมปักกิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	ทะเลสาบเตียนฉือ	หรือ	ทะเล
สาบคุนหมิง	-	วัดหลิงกวง	-	ตลาดรัสเซีย

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิก
รังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

5 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

8	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

9	มี.ค.	61	-	13	มี.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

15	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

29	มี.ค.	61	-	2	เม.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

30	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

3	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿18,899 ฿15,899 ฿4,000

4	พ.ค.	61	-	8	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿18,899 ฿15,899 ฿4,000

10	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿17,899 ฿20,899 ฿17,899 ฿4,000

17	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

24	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

31	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

1	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

8	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

15	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿16,899 ฿19,899 ฿16,899 ฿4,000



20.30	น.	 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)
ชัน้	4	ประตู	3	บริเวณ	ISLAND-D	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จาก
ทางบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง
23.59	น.	เหินฟาสู	ปักกิง่	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG674

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ

ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาลผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชาแบบติม่ซําทีภ่ัตตาคาร
นําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน

ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง

และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่กวา	720,000	ตารางเมตร
รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานแวะราน	นวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานชม	หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38	เมตร	เสนผา

ศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420	จากน้ันนําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อ
มาฝากคนทางบาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิง่โตะละ	2	ตัว
นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	โชวความสามารถหลายๆ	ดาน	เชน	โชวหมุนจาน,	โชวควงของ	เป็นตน
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	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

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่งโตะละ	2	ตัว
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชม	พระราชวังฤดูรอน	“อวี้เหอหยวน”	ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก



ทั้งยังเป็นสถานที่วาราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง	ทะเลสาบยักษที่ขุด
ดวยแรงงานคน
จากน้ันนําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง

ชวงบาย	
นําทานชม	วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐธาตุ	คือ	พระเขี้ยว

แกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้งอยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา	รองเทา

นาฬิกา	เป็นตน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตป้ิงยาง
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

ทะเลสาบเตียนฉือ	(อังกฤษ:	Lake	Dian,	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	(���)	เป็น
ทะเลสาบปิดขนาดใหญ	ตั้งอยูติดกับเมืองคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นทะเลสาบน้ําจืด	ตั้งอยูที่ระดับความสูง
1,886.5	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มีพื้นที่	298	ตารางกิโลเมตร	มีความยาว
จากริมฝ่ังดานทิศเหนือจรดทิศใต	39	กิโลเมตร	มีความลึกเฉลี่ย	4.4	เมตร	จาก
ความงดงามของทะเลสาบน้ี	ทําใหถูกขนานนามวา	"ไขมุกทอแสงแหง
ที่ราบสูง"	และยังเป็นตนแบบในการสรางทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวัง
ฤดูรอนที่กรุงปักกิ่ง

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง

วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐ
ธาตุ	คือ	พระเขี้ยวแกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้ง
อยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา



ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

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

ขวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางในสมัย

จักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน	300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี
รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด

ขวงบาย	
นําทานแวะ	รานยาบัวหิมะ	ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียง	มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม,	น้ํารอนลวก

เป็นตน
จากน้ันนําทาน	ผานชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มีลักษณะ

ภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"
กอนน้ําสีเ่หลีย่มขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใช
พลังงานแสงอาทิตย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ถนนหวังฟูจิง่	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง

เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	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...สุกี้มองโกล+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
06.50	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG675

11.05	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	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
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนทีเ่หลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	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

ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

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.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ใชสําเนาหนังสือเดินทาง)(ซึง่ตองเดินทางไปและ

กลับพรอมหมูคณะเทานัน้)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา
1,500	บาท	หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้
หมายเหตุ	:	
-	กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	รุป
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน
สําหรับผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว	2
เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	ทานละ	160	หยวนตอคน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยูกับ

ความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	800	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของทาน
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม

5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ



5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

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

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
-	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
-	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
-	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
-	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง



เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานนวดเทา,	รานไขมุก,	รานหยก,	รานบัวหิมะ,	ราหมออนยางพารา	,รานผาไหม	ซึ่ง
จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุก
รานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ขอควรระวัง!!!	ทานใดทีต่องออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จา

หนาทีก่อนทุกครัง้
กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ

ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนด	(ราคาเฉพาะคนไทยเทาน้ัน)	/	กรุปออกเดินทางไดตั้งแต	10	ทานขึน้ไป	
ราคาทัวรขางตน	ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	160	หยวน	/ทริป/ตอทาน	ทัง้น้ีใน

สวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท

ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่
การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืน													คาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน																		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง						ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ
5.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึ่งเมื่อจองและจาย

มัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทั้งสิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หากมีการยิกเลิก
หรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได	เวนแต
5.1	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคาใช
จายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
5.2	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป
แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
5.3	ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	3,000	บาท	+	คาตัว๋เครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม	และวัน
เดินทางน้ันๆ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	/	ตัว๋	1	ใบ	และบริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปล
วงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน	(คาตัว๋เครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตัว๋ไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหม
มาแทนไดในวันเดิม	ตองรอทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ	2-3	เดือน)	


