


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-
เมืองโบราณกูเป ยสุยเจิ้น	-	กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ

พักที่	Gubei	Water	Town
Hot	Spring	Holiday
Hotel	หรือเทียบเทา	5
ดาว

3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	กรุงปักกิ่ง	-	พระราชวังกูกง	-	รานผีชิว
หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่	A.Holiday	Inn
Express	Hotel	หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

4 หอฟาเทียนถาน	-	พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	ทะเลสาบ
เตียนฉือ	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	-	รานหยก

พักที่	A.Holiday	Inn
Express	Hotel	หรือเทียบ
เทา	4	ดาว

5 สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	ตลาดรัสเซีย	-	ทาอากาศยาน
นานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ	-	ไขมุกจีน

23	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿5,500



21.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	D	สายการบิน	ไทย	(TG)	โดยมี
เจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
กับทุกทาน

23.59	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเที่ยวบินที่	TG674

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.40	น.	เดินทางถึงสนามบิน	กรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับกีฬา

โอลิมปิก	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015	สนามบินมีขนาดใหญกวาแพน
ตากอนของ	สหรัฐอเมริกา	ออกแบบโดย	Foster	&	Partners
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปักกิ่ง	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน

จีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย	ชื่อเดิมคือ	จี่	สมัยชุนชิวจานกัว๋เป็นเมือง
หลวงของแควนยัน	สมัยราชวงศเหลียว	เป็นเมืองหลวงรอง	ชิ้อยันจิง	เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศ
จิน	หยวน	หมิง	ชิงจนถึง	สาธารณรัฐจีน	เคยใชชื่อจงตู	ตาตู	เปยผิงและเปยจิง	เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแตปี	1928
ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน	ตึกสูงๆ	โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ	และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่

ทันสมัย	กลายเป็นเมืองใหญของโลก
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
เดินทางสูเมืองมี่หยุน	อําเภอมี่หยุนเป็นเมืองโบราณ	ซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานไปประมาณ	10	ลานปี	ที่

ผานมาบรรพบุรุษสรางเมืองในแผนดินน้ี	พื้นที่	Miyun	เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเที่ยว	ชมเมืองโบราณกูเป ย	ซึ่งตั้งอยูในอําเภอมี่หยุน	อยูใตกําแพงเมืองจีนโบราณ	มีประวัติยาวนาน

ถึง	4100	กวาปี	ซึ่งเป็นกําแพงเมืองจีนโบราณสวนหน่ึงที่เกาแกที่สุดของจีน	ใตเชิงเขาที่ตั้งดานซือหมาไถ	มี
บอน้ําพุ	2	แหง	ซึ่งแหงหน่ึงเป็นน้ําพุรอน	และอีกแหงหน่ึงเป็นน้ําพุเย็น	และน้ําพุทั้งสองแหงไหลมารวมกันกลาย
เป็นทะเลสาบยวนหยางหู	การสรางเมืองริมน้ําน้ีแหงน้ีจึงใชธารน้ําที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลัก
ใหทานเดินชมและเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิง

ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จัดแสดงไดอยางลงตัว

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารพื้นเมือง)

หลังอาหารเย็น	นําทานเที่ยว	ชมกําแพงเมืองจีนดานซือหมา	(โดยสารกระเชา	Cable	Car)	กําแพงเมืองจีน



ดานน้ีเป็นดานที่มีชื่อเสียงมาก	ไดชื่อวาเป็นสุดยอดแหงกําแพงเมืองจีน	เน่ืองจากเป็นกําแพงเมืองจีนที่ยังคง
สภาพเดิมของสมัยราชวงศหมิงเพียงแหงเดียวของจีนที่ยังไมผานการบูรณะซอมแซม	อีกทั้งยังตั้งอยูบน
ภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน	ทําใหทิวทัศนสวยงามมาก
ใหทานไดอิสระพักผอนดวย	บอน้ําพุรอน	สถานที่อาบน้ําแรธรรมชาติที่มีบอแชน้ําแรในโรงแรม
พักที	่Gubei	Water	Town	Hot	Spring	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มืองริมน้ํากูเป ยกินเน้ือที่	9	ตารางกิโลเมตร	โดยมีบานพักที่เลียนแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิงจํานวน	430,000	ตารางเมตร	ซึ่ง
ประกอบดวยโรงแรมระดับ	5	ดาว	2	แหง	โรงแรมขนาดเล็ก	6	แหง	รวมทั้ง
โมเต็ล	รานอาหารและรานคา	400	ราน	ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและระบบบริการที่ครบวงจร	สิ่งปลูกสรางตางๆ	สรางขึน้ตามลําธารที่
เลี้ยวลดคดเคี้ยว	ไมวาจะเป็นถนนสายเกา	โซนจัดแสดงวัฒนธรรมเกาแก	ราน
คา	หรือบานพักตางๆ	ตางสรางขึน้ริมธารน้ํา	อาคารแตละหลังมีการปลูกไม
เลื้อยตามฝาผนังดานนอก	แสดงใหเห็นภาพที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของตอน
ใตแมน้ําแยงซี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	Gubei	Water	Town	Hot	Spring	Holiday	Hotel	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชมกําแพงเมืองจีนดานซือหมา	(โดยสารกระเชา	Cable	Car)	กําแพงเมืองจีน
ดานน้ีเป็นดานที่มีชื่อเสียงมาก	ไดชื่อวาเป็นสุดยอดแหงกําแพงเมืองจีน
เน่ืองจากเป็นกําแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศหมิงเพียงแหง
เดียวของจีนที่ยังไมผานการบูรณะซอมแซม	อีกทั้งยังตั้งอยูบนภูมิประเทศที่
เป็นผาสูงชัน	ทําใหทิวทัศนสวยงามมาก	กําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถสราง
ตามสันเขาที่สูงชัน	เลื่องชื่อเพราะความโดดเดนที่เป็นเอกลักษณ	มีปอม
ปราการตั้งตระหงานอยูสองฟากของไหลเขา	ปอมปราการเหลาน้ีเรียงรายอยู
เป็นจํานวนมาก	และมีรูปแบบที่แตกตางกันไป	แตละปอมมีระยะหางเพียง
ประมาณ	140	ม.	สวยงามอลังการ	ประกอบกับขุนเขาที่สูงตระหงาน	ทําให
ดาน	ซือหมาไถเป็นกําแพงเมืองจีนที่งดงามยิ่งนัก

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยู

ใจกลางกรุงปักกิ่ง	ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่
ทั้งสิ้น	440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน	ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัส



ใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก	ลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ	

นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมี	หอรําลึกทานประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน	หรือเฉียนเหมิน
ใหทานเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง	เป็นทั้งบานและชีวิตของ

จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองค	พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’
จากน้ันนําทานชม	รานยาบัวหิมะ	ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลว

หลายๆเหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	รานผีเซีย๊ะ	เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน	สมัยโบราณ	คุณสมบัติหรือคุณประโยชน

ของเทพป่ีเซียะหรือผีซิ่ว	ถือวา	เป็นความลับที่รูกันภายในของคนชั้นสูงของจีน	วาเป็นเทพเรียกทรัพย	และขับไล
สิ่งอัปมงคลชั่วราย
จากน้ันชมโชว	กายกรรมปักกิง่	พรอมแสง	สี	เสียง	และการแสดงที่มีชื่อเสียง	เป็นหน่ึงในความบันเทิงยาม

เย็นที่นักทองเที่ยวชื่นชอบในปักกิ่ง	ทานจะไดชมการแสดงที่ผืนกฏแรงโนมถวง,	ถีบจักรยานลอเดียว,	โยนของ,
ซอนเกาอีก	และหมุนจาน	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้มองโกล
พักที	่A.Holiday	Inn	Express	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้มองโกล
	พักที่	A.Holiday	Inn	Express	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถานซึ่ง

จักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมประกอ
บดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน
จากน้ันนําทาน	รานผลิตภัณฑยางพาราฯ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอน	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งหางจาก

ตัวเมืองปักกิ่งประมาณ	15	กิโลเมตร	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัย
กุบไลขาน	ตอมาในปี	ค.ศ.	1893	พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซอมแซมจนเป็น
ลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน
นําทานแวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผี

เซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	หมูหันเหรีญทอง	เป็ดปักกิง่
พักที	่A.Holiday	Inn	Express	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	หมูหันเหรีญทอง	เป็ดปักกิ่ง
	พักที่	A.Holiday	Inn	Express	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	De	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	9,1000	ที่น้ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก	2008	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับรังนก	
จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา

และอื่นๆอีกมากมาย
15.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
17.05	น.	อําลากรุงปักกิง่	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	TG615



21.15	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้
มิเชนนัน้ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน30กิโลกรัมไมจํากัดจํานวน,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไม
เกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว

10.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

11.	คาวีซาจีน	(พาสปอรตไทย)	รวมเป็นวีซาแบบหมูคณะ	ทานละ	1,000	บาทหากตองการยื่นวีซาเดี่ยวลูกคาตอง
จายเพิ่ม	+500	บาท
***เงื่อนไขของวีซากรุป***
กรุณาตรวจสอบขอมูลของผูที่มีความประสงคจะยื่นวีซากรุป	สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศตะวันออกกลาง	ดัง



ตอไปน้ี	1.ตุรกี	2.ปากีสถาน	3.อิรัก	4.ซีเรีย	5.อัฟกานิสถาน	ไมสามารถยื่นคําขอในการทําวีซากรุปได	ตองยื่นคําขอ
วีซาเดี่ยว	4	วันทําการ	เทาน้ัน	(อัตราคาบริการเก็บเพิ่ม	500	บาท)

12.	คาทิปไกดทองถิน่	และ	คนขับรถ	ทานละ	100	หยวน	ตอทริป

1.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม

2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
**วีซาเดีย่ว**

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูล
เท็จอาจมีการระงับการออกวีซาเลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2อาทิตย

12.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
12.1	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
12.2	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	

http://www.consular.go.th/


12.3	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม4,060บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

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

นอย2หนาเต็ม
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา

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	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,550	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน	กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

ราคาจอยแลนด	หักจากราคาทัวร	12,000	บาท
***ราคาทัวรขางตน	รวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่***	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขึ้นอยูกับความพึง

พอใจในบริการ
ราคาน้ีรวมคาวีซาจีนแบบกรุป	1,000.-

**สงวนสิทธิส์ําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน



ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึง	ตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขา
รวมกิจกรรมที่ทางรานจัดไวให	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	400	หยวน	ตอทาน	ตอราน

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


