


1 สนามบินเชียงใหม

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	กรุงปักกิ่ง	-	จัตุรัส
เทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่
Rosedale
Hotel	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

3 วัดลามะ	“ยงเหอกง”	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	พระราชวังฤดู
รอน	อี้เหอหยวน	-	ไขมุกจีน	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่
Rosedale
Hotel	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

4 สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ	-	รานหยก	-	กําแพงเมืองจีน
ดานจวีหยงกวน

พักที่
Rosedale
Hotel	หรือ
เทียบเทา	4
ดาว

5 ตลาดรัสเซีย	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-
สนามบินเชียงใหม

23	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿21,991 ฿21,991 ฿21,991 ฿4,499



ทีน่ัง่บนเครื่องแบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	23	กก.

20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินเชียงใหม	บริเวณเคาทเตอร	สายการบิน	AIR	CHINA	(CA)	โดยมี
เจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

23.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเทีย่วบินที	่CA824

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต

ชวงเชา
04.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับ

กีฬาโอลิมปิค	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย	Foster	&	Partners	และใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซ
คารบอนภายในตัวอาคาร	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวัน
ตกเฉียงเหนือของ	ที่ราบหวาเปย	ชื่อเดิมคือ	จี่	สมัยชุนชิวจานกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควนยัน	สมัยราชวงศเหลียว
เป็นเมืองหลวงรอง	ชิ้อยันจิง	เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศจิน	หยวน	หมิง	ชิงจนถึง	สาธารณรัฐจีน
เคยใชชื่อจงตู	ตาตู	เปยผิงและเปยจิง	เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแตปี	1928	ปัจจุบัน	แบงเป็น16เขตและ2อําเภอเป็นนคร
ที่ขึน้ตรงตอสวนกลาง	พื้นที่ทั่วนครเปยจิงมีถึง	16,800	ตารางกิโลเมตร

บริการอาหารเชาแบบติม่ซํา	ณ	ภัตตาคาร

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

ใหทานเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงเป็นทั้งบานและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองคพระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’	เหตุที่เรียกพระราชวังตองหามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา	จักรพรรดิเปรียบเสมือน
บุตรแหงสวรรคดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเป็น	‘ที่ตองหาม’	คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไป



ได

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ป้ิงยาง	BBQ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถานซึ่ง

จักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดมประกอ
บดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	พรอมแสง	สี	เสียง	และการแสดงที่มีชื่อเสียง

พักที	่Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชาแบบติ่มซํา	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

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

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ป้ิงยาง	BBQ



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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทานชม	วัดลามะยงเหอกง	สถานที่มีความวิจิตรและไดรับการบูรณะอยางยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง	สราง
ขึน้ในปี	ค.ศ.1694	แตเดิมเคยเป็นตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิหยงเจิ้น	หรือองคชายสี่ผูเป็นพระราชบิดาของ
จักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง	ตอมาตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่	18	เป็นตนมา	ที่น่ีไดกลายป็นศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน	และศิลปะแบบธิเบต	นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่งดงามและสูงถึง	23	เมตร
โดยเชื่อกันวาเป็นงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว	ซึ่งประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่นสุขวานฟ ูเกอ

นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน
การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ	:	ขอความรวมมือ...ทุกทานกรุณาแชเทา	(ไมมีคาใชจายในการแช)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแหงหน่ึง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	290เฮกตาร	ประกอบดวยเน้ือที่
ที่เป็นน้ํา	3	สวน	เน้ือที่ที่เป็นดิน	1	สวน	ประกอบดวยสองสวนคือ	เขา	“วานโซวซาน”	และ	ทะเลสาบ	“คุนหมิง
หู”บนเขาวานโซวซานไดสรางวิหาร	ตําหนัก	พลับพลา	และเกงจีนอันงดงามไวหลายรูปหลายแบบตั้งอยูลดหลั่น
รับกันกับภูมิภาพ	ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง	728เมตร

จากน้ันใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิง่

นําทานสู	ถนนหวังฟูจิง่	ซึ่งเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆและรานคารานอาหาร	ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย	ที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มา
จับจายบนถนนคนเดินแหงน้ี	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย



ขอความรวมมือ...ทุกทานกรุณาแชเทา	(ไมมีคาใชจายในการแช)

พักที	่Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิ่ง

	พักที่	Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก	2008	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	”รังนก”	ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ
โปรงใส

ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ	สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดู
เหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

จากน้ันนําทานแวะชม	หยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวน
หยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้มองโกล

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรกหลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้ง
ดวยกันแต	ภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จมีความ
ยาวทั้งหมดถึง	6,350	กิโลเมตร

จากน้ันนําทานชม	ยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลว
หลายๆเหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุกี้มองโกล

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Rosedale	Hotel	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

จากน้ันนําทานสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา
และอื่นๆอีกมากมาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
18.00	น.	อําลากรุง	ปักกิง่	เดินทางกลับเชียงใหม	โดยเทีย่วบินที	่CA823

22.20	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินเชียงใหม	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน



ทีน่ัง่บนเครื่องแบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	23	กก.

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต	หางจากตัวเมืองเชียงใหม	4	กิโลเมตร	ในตําบลสุ
เทพ	อําเภอเมืองเชียงใหม	จังหวัดเชียงใหม	เป็นทาอากาศยานนานาชาติแหง
หน่ึง	ในจํานวนทั้งหมด	6	แหง	ที่ดําเนินงานโดยบริษทั	ทาอากาศยานไทย
จํากัด	(มหาชน)	อีกทั้งยังเป็นศูนยกลางทางการบินของภาคเหนืออีกดวย	โดย
มีเที่ยวบินเขาออกหนาแนนเป็นลําดับสี่	รองจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ทา
อากาศยานดอนเมือง	และทาอากาศยานภูเก็ต



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	/	ราน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

12.	กรณีคณะออกเดินทางได
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึ้นไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ



6.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนพาสปอรตไทย	4	วันทําการ	(ยื่นวีซาจีนทีเ่ชียงใหม)	
กรณีลูกคาทีไ่มไดมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดภาคเหนือ***คือ	1.	เชียงใหม2.	เชียงราย	3.	นาน4.	พะเยา5.
แพร6.ลําปาง	7.	แมฮองสอน	8.	ลําพูน9.	อุตรดิตถ10.	ตาก11.	พิษณุโลก12.สุโขทัย	ตองยื่นวีซาจีนที่
กรุงเทพฯ	เสียคาใชจายเพิม่อีก	500	บาทจากราคาทัวร)	(อางอิงจากสําเนาทะเบียนบาน	/	บัตรประชาชน)

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

9.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บหมายเหตุ:	สายการบินแอรไชนา	CA	ใหกระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ1ใบมีน้ํา
หนักไมเกิน23กิโลกรัมและขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวมแลวไมเกิน158เซนติเมตร	(กวาง
+ยาว+สูง)	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ1ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน7กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเปา
สัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไวจะตองเสียสวนที่เกินเป็นจํานวนเงิน200	USD	หรือ1,300หยวนตอใบ

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติมตามที่สายการบินกําหนด

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน	ตอวัน	และ	คนขับรถ	วันละ10	หยวนตอคน	ตอวัน	แปลวา	เดินทาง
ทัง้หมด	4	วัน	จายทิปไกด	40	หยวน	คนขับ	40	หยวน	รวมเป็น	80	หยวน	ตอคน

8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษี	ณ	ที่จาย	3	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	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	1.5X2	น้ิว	ถายไมเกิน	6เดือน2ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสเครื่องประดับ	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	ชุดครุยรับปริญญา	ตอง
เห็นใบหู	และหามใสแวนตาดํา



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
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม3,560บาท

2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

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

นอย2หนาเต็ม

2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5X2	น้ิว	ถายไมเกิน	6เดือน2ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสเครื่องประดับ	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	ชุดครุยรับปริญาตอง
เห็นใบหู	และหามใสแวนตาดํา

3.	ใบอนุญาตการทํางาน

4.	หนังสือวาจางในการทํางาน

5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน

6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก

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


2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช

3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

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

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

โปรดทราบ	ผูทีมี่ความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ...	ดัง
ตอไปน้ี
1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก

9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ
(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ	***เดินทางเขา
ประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิ
ฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

2.	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศการจราจรและ
เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ

3.	ราคาดังกลาว..ขอสงวนสิทธิ	์สําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทย	เทานัน้	กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง
กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรม
ที่ขายเป็นหลัก

4.	ไมมีราคาเด็ก	รายการน้ียังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	80	หยวน	/	ทริป	
รายการน้ียังไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	(ตามความพึงพอใจในการบริการ)

5.	ขอควรทราบ:รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	นวดฝ าเทา,	ไขมุกซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรม
ทัวร	ดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะ
ชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก



โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


