


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-
จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	หอฟาเทียนถาน	-	ชม
กายกรรมปักกิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	เทียบ
เทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	วัดลามะ	“ยงเหอกง”	-	รานผี
ชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	เทียบ
เทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

4 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	ตลาด
รัสเซีย	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	เทียบ
เทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

21	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿16,777	
฿14,995

฿19,777	
฿17,995

฿19,777	
฿17,995 ฿3,500



(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	30	นาที)

21.00	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	แถว	D	ประตู	3	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	มีเจา
หนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

23.50	น.	เหินฟาสู	กรุงปักกิง่	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	TG674	***(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	30	นาที)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติปักกิง่	ประเทศเทศจีน	(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงปักกิง่

ชวงเชา	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยูใจกลางกรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	เป็นจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆของโลก

ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น	440,000	ตร.ม.	สามารถจุประชากรไดถึง	1	ลานคน	จัตุรัสแหงน้ีถูกสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
เดิมมีชื่อวาเดิมวา	“เฉิงเทียนเหมิน”	ตอมาสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและ
ไดเปลี่ยนชื่อมาเป็น	“เทียนอันเหมิน”	มาถึงปัจจุบัน	จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญของประเทศ
จีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติ
จีนเกิดขึน้และจารึกไวมากมาย

นําทานชม	พระราชวังตองหาม	ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน	เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต
สมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง	ครอบคลุมพื้นที่	720,000	ตารางเมตร	อาคาร	800	หลัง	มีหองทั้งหมด
9,999	หอง	และมีพระที่น่ัง	75	องค	ในอดีตพระราชวังแหงน้ี	เป็นเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา	แมขาราชการ
ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ	จึงเรียกพระราชวังน้ีวา	"พระราชวังตองหาม"	จักรพรรดิจะทรงประทับ
อยูในพระราชวังแหงน้ีกั้นพระองคจากโลกภายนอก	โดยมีสนมกํานัล	ขันที	และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลาน้ีตอง
อาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ



สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

นําทานสู	หอบูชาฟ าเทียนถาน	ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	1998	หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่โดง
ดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน	สรางขึน้มาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง	ค.ศ.1420	เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง
และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดา	เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล	ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดม
สมบูรณเป็นประจําทุกปี	ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน	ภายในมีพื้นที่กวา	1,668.75	ไร	อุดม
ไปดวยตนไปกวา	4,000	ตน	แตละตนมีอายุไมตํ่ ากวารอยปี

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ

ยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุด	แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆ
ดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชวควงของ	เป็นตน	แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ	คันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	พระราชวังฤดูรอน	หรือ	อี้เหอหยวน	ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน	เดิมน้ันเป็นวังหลวงและสวน

ดอกไมของพระเจากุบไลขาน	ตอมามีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง	กษตัริยราชวงศชิงทรงใชเป็นที่
เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง	ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงน้ี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงน้ีเป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

นําทานเดินทางกลับสู	กรุงปักกิง่

ระหวางทางนําทานแวะชม	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด	ที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	วัดลามะหยงเหอกง	วัดใหญที่เกาแกของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง	เป็น

โบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮ่ัน	แมนจู	มองโกล	และทิเบต	สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัว
และครบครัน	ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทาน้ันในประเทศจีน	ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย
ปางยืน	ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม	สูง	26	เมตร	สวนลาง	8	เมตรฝังอยูใตดิน	อีก	18	เมตรอยูเหนือพื้นดิน
พระพุทธรูปทั้งองคมีน้ําหนักประมาณ	100	ตัน	ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม
จันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

นําทานแวะ	รานป่ีเซียะ	สิ่งศักดิส์ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน	และที่น่ีทานจะไดศึกษาศาสตรแหงการ
เสริมโชคลาภ	บารมี	ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน	เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย	หรือประกอบ
กิจการตางๆ

ชวงคํ่ า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับ
เดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น



พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีน	หรือที่ชาวจีนเรียกวา	“กําแพงหมื่นลี้”	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคกลาง	สัญลักษณทางประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ใน
สมัยราชวงศฉิน	ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู	คําวา	ซวงหนู	ตั้งแตสมัยราชวงศโจว	(ราว
450	ปีกอนคริสตกาล)

นําทานถายรูปหนา	สนามกีฬาแหงชาติกรุงปักกิง่	หรือที่รูจักในนาม	“สนามกีฬารังนก”	เป็นสนามกีฬา
หลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปิกฤดูรอน	2008	สวนที่เรียก	วา	"สนามรังนก"น้ัน	เพราะลักษณะของสนามมี
การออกแบบใหดูคลาย	"รังนก"	โดยใชโครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา	จนดูคลายรังนกขนาดใหญ	จุผูชม
ได	91,000	ที่น่ัง

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชอปป้ิงที่	ซิว่สุยเจีย	หรือที่คนไทยรูจักกันในนามของ	ตลาดรัสเซีย	ซึ่งเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดจีน

และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆมากมาย	อาทิกุชชี่	พราดา	ดีแอนดจี	หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนกี้	อาดิ
ดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ	จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่น่ี

นําทานชม	ผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม
เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน

นําทานสู	ถนนหวังฝูจิง่	เป็นยานการคาที่เป็นถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปักกิ่ง	เป็นศูนยรวมของ



รานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม	แผงขายอาหารกทานเลนและรานอาหารภัตตาคาร	รานกาแฟ	บารเบียร
สไตลตะวันตก	เป็นแหลงนัดพบของวัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เมื่อสมัยราชวงคหมิงประมาณ600กวาปีเป็นกําแพงเมืองโบราณที่สมบูรณ
ที่สุดของประเทศจีนที่หลงเหลืออยูในปัจจุบันกําแพงเมืองซีอานเป็นมรดก
ลํ้าคาชิ้นหน่ึงที่ราชวงศหมิงสรางใหลูกหลานกําแพงสรางดวยสวนผสมของผง
ปูน	ดินและอิฐ	ประสานดวยขาวเหนียวและน้ําตาลมีความยาวโดย
รอบ13กิโลเมตรบนกําแพงเป็นทางเดินกวาง12_14เมตรผนังกําแพงดานนอก
มีชองยิงธนู5894ชองนอกกําแพงมีคูเมืองลอมรอบกําแพงเพื่อปองกันขาศึกอีก
ชั้นบริเวณกําแพงทําสนามหญาและสวนสาธารณะลอมเมืองที่สวยงามและ
เป็นที่พักผอนหยอนใจของชาวเมืองทางเดินบนกําแพงสามารถจัดกิจกรรมได
หลายอยางมีการจัดวิ่งมินิมาราธอนและการแสดงโคมไฟทุกปี

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา



(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	เทียบเทาระดับ	4	ดาว	หรือระดับเดียวกัน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติปักกิง่

06.50	น.	เหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	TG675	***(มีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)	(ใชระยะเวลาบิน	4	ชั่วโมง	30	นาที)

11.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ



คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน)

คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยวผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,800	บาท**

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
•	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน

•	สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี

การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตที่ชัดเจนเทาน้ัน	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา	**

**โรงแรมทีพ่ัก	และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม	และคํานึง
ถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/
ทริป/ตอทาน***

หมายเหตุ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,
บัวหิมะ,	ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	,	รานป่ีเซียะ	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคา
ทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไม
ซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลทุกเมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
ขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300หยวน/ราน/ทาน



ณ	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได
แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสกระเป าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณทีจ่ํากัด	ไดแก

4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน

4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกิน
คนละ	2	กอน

4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว

2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

2.4	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึ่งเมื่อจองและจาย
มัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทั้งสิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หากมีการยิกเลิก
หรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	




