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  เดนิทางเดอืน : สิงหาคม - ธันวาคม 2561  
 

 

พชิิต 9 แห่ง สถานที่ห้ามพลาดเมือ่เยอืนปักกิง่  
5 วนั 3 คนื 

     ไฮไลท์ 
 ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่แดนมงักร ด้วยสายการบินคุณภาพการบินไทย 
 พชิิตก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมืน่ลี ้ทีท้่าคุณก้าวไปให้ถึง 
 ชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัฤดูร้อน สถานทีต่ากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา 
 เทีย่วชมพระราชวงัต้องห้ามทีร่วมประวตัศิาสตร์อนัยาวนานของชาวจนีไว้ทีน่ี่ และชมความยิง่ใหญ่ของจตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ 
 เทีย่วชมหอฟ้าเทยีนถาน ในส่วนทีใ่ช้ในพธีิกรรมของการบูชาสวรรค์ ซ่ึงเช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของจกัรวาลซูโจว 
 ชมวดัลามะ โบราณสถานหนึ่งเดยีวในจนีทีผ่สมผสานเอกลกัษณ์แห่ง 4 ชนชาต ิฮ่ัน แมนจู มองโกล ทเิบต รวมไว้ได้อย่างลงตวั 
 ช้อปป้ิงกนัให้จุใจทีต่ลาดรัสเซีย  และ ถนนหวงัฝูจิง่ ยิง่ซ้ือเยอะยิง่ถูก ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
 อึง้..ทึง่..เสียว..กบัสุดยอดโชว์ระดบัแนวหน้าของเมอืงจนี..กายกรรมปักกิง่ 
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษมากมาย เป็ดปักกิง่ สุกีม้องโกล   อาหารจนีพืน้เมอืง ฯลฯ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,999.- 
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วันแรก       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง                                (-) 

21.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ D ประตู 5 สายการบิน  THAI AIRWAY (TG) 
พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.50 น เหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) เท่ียวบินที่ TG 674  

วันที่สอง       พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านนวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง              (L/D) 

05.30 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง....ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ
มณฑลหลังจากปักก่ิงได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมือง
ปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนท่ีสลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทันสมัยกลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอห
ยวน ”  อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิต
อยู่  "พระราชวังฤดูร้อน" จึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวางสู หลังจากที่จักรพรรดิ
กวางสู ไม่เชื่อฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบันที่คุมขังจักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรี ยกว่า 
"หอหยก" ก็ยังถูกบูรณะไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร 
ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงข้ึนช่ือว่า ยาว แต่ยังข้ึนช่ือในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้งภาพ
ดอกไม้ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างในวรรณกรรม เรื่องราวในวรรณคดีมากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ 
เพราะ แต่ละภาพน้ันมีเรื่องราวในตนเองทั้งสิ้น  ชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน  

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติส าคัญของจีนไว้ได้

อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน วัดลามะ เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต มีเนื้อที่กว่า 60,000 
ตารางกิโลเมตร มีต าหนักต่างๆกว่า 1,000 ห้อง วัดลามะนี้แต่เดิมเป็นพระต าหนักของเฉียนหรงฮ่องเต้ กษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ชิงสร้าง
ขึ้นเมื่อปีค.ศ.1723 ทรงสร้างให้กับองค์ชาย4 หย่งเจิ้ง หรือ องค์ชาย4 จากนวนิยายเรื่องศึกสายเลือดนั่นเองเมื่อองค์ชาย 4 ได้ขึ้นครองราชย์
เป็นฮ่องเต้องค์ที่ 3 จึงย้ายไปประทับที่พระราชวังหลวง ส่วนพระต าหนักนี้พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวังขององค์ชาย4 อีก
ครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู จึงได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิยากหมวกเหลืองตั้งแต่นั้นมา วัดลามะในปัจจุบัน นอกจากมี
สถานะเป็นวัดส าคัญของปักกิ่งแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ไม่ว่าชาวจีนหรือชาวต่าวชาติเมื่อมาเยือน
ปักก่ิง ไม่ควรพลาดที่จะมาเยื่ยมชมยงเหอกงสักครั้ง  น าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพร
จีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ    จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ   

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
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ค่ า                 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มี

ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่าย
กันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ 
นอกจากน้ี บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อป
ปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย  

  พักที่  TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม         จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง       (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าทุกท่านเที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือ
จรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน 
ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่ องใน
โอกาสส าคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มี
ความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส  
จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจาก
ชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดา
สามัญไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร น า
ท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมต าหนักว่าราชการพระต าหนักช้ันใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้อง
ว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อช่ือท่ีมีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตาม
อัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนั้นเดินทางสู่  หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ต้ังอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อน
กัน 3 ชั้น ซ่ึงจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ท าได้
เพียงแต่ มองรูปที่น ามาโชว์ไว้เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีสัญลักษณ์ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสุริยะ  จากนั้นน าท่านสู่ อาคารบูชา
สวรรค ์ซึ่งท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรง
จุดนี้เขามีความเช่ือกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว  จากนั้นน าท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่ท าจากไข่มุกน้ าจืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหารน าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับ ดั่งเดิมแบบจีน แสนอลังการทัง้แสงสี ตระการตา 

    พักที่  TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่         ผีเซียะ - หยก -  ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ้าไหม- ตลาดรัสเซีย -ผ่านชมสนามกีฬารังนก                       (B/L/D) 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
  หลังจากนั้นน าท่านเลือกซื้อ “ผีเซ๊ียะ” ซึ่งชาวจีนเช่ือว่าจะน าโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้ เพราะผีเซี๊ยกินเงินทอง

แล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา   น าท่านชม “โรงงานผลิตหยก”  ที่ข้ึนช่ือของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง    น าท่าน
เดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้าง
ขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น 
ตัวก าแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้าน าวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก าแพงแห่งนี้มาสร้างก าแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้
ก าแพงที่มีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง ก าแพงนี้จึงได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า “ ก าแพงหมื่นลี้ ” ...ให้ท่านได้สัมผัส  
ต านานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจีน เกี่ยวกับก าแพงเมืองจีนเมิ้งเจียงหนี่     

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... อิ่มอร่อยกับเมนอูาหารสุกี้มองโกล   

บ่าย  น าท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้  น าท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อ
สินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อช่ือดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง ได้เวลา 
จากนั้นน าท่าน ผ่านชม “สนามกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก โคลิเซี่ยม
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แห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้เอื้ออ านวยต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
มากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 
ที่น่ัง อาจถือได้ว่า เป็นสนามกีฬาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีใหญ่ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 
2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ท าด้วยวัสดุโปร่งใส 
อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง 
ที่อยู่ภายในรั้วก าแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก    

  ค่ า          รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
   พักที่  TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า           ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ                                                                                                                                       
(B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  (อาหารกล่องของทางโรงแรม) 
                        ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง  
06.45 น.          น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน  THAI AIRWAY (TG)  เท่ียวบินที่  TG675 
10.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************ขอบคุณทกุท่านที่ใช้บริการ****************** 
                                                                    
ข้อควรควรทราบ :  

 การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สนิค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวท่ัวไปได้รู้จัก คือ                 นวดฝ่าเท้า, 
หยก, ชา, ผ้าไหม,บัวหิมะ, ผีเซ๊ียะ, ไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า 
ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 60–90นาท ี ซ้ือหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสนิค้าจากร้านชอ้ปปิ้งขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  
สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้  

ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ก าหนดวันเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ ากว่า18ปี 

มีเตียงและไม่มีเตียง 
พักเด่ียว 

23-27 สิงหาคม 2561 15,999 18,999 4,000 

20-24 กันยายน 2561 16,999 19,999 4,000 

18-22 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 

08-12 พฤษจิกายน 2561 16,999 19,999 4,000 

06-10 ธนัวาคม 2561 

(วันรัฐธรรมนูญ) 
17,999 20,999 4,000 

 
 

**ราคานี้ส าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น**  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน่** 

ท่านละ200 หยวน/ท่าน/ทริป 

**ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบเด่ียว) ท่านละ 1,500 บาท** 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้ 

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหนา้ทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ช้ันประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามนัตามรายการทัวร ์
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามทีร่ะบไุว้ในรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิม้ลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไมเ่กิน 30 กก. 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาด าเนินการ 5-7 วันท าการ) 
หากกรุ๊ปที่เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์จะเป็นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวซี่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันท้ังกรุ๊ป ใช้เวลา
ประมาณ 7-10 วัน) 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบรษิัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณีพิเศษ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสมัภาระที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งข้ึนห้องพัก 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  มาตรฐานวันละ 20หยวน x 5 วัน x 2 คน = 200  หยวน (หากมีหัวหน้าทัวร์จ่ายเพ่ิมท่านละ 50 หยวน) 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง กรณีมผีู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การกอ่วินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้า
เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิเท่านั้น เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าใน
กรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจ าห้องพัก ฯลฯ 

 กรณผีู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่ก าหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณไีมล่งร้านสินค้าพ้ืนเมืองของรัฐบาลตาม
รายการทัวร์ บริษัทฯ เรยีกเก็บเงนิเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน 

 หากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเตม็ 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคนืค่ามัดจ า
ใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรอืขอคืนค่า
ทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

 
การส ารองท่ีนั่งและช าระเงิน 
 ยืนยันการส ารองท่ีนั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง 

 ช าระเงินมัดจ าภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจ าถือเป็นการยนืยันการจองของท่าน 

o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท 

o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดยี อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 
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 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ช าระลว่งหน้า 21 วันก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือตามก าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินมัดจ า 
 หลังจากส ารองที่น่ังเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนดัวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อด าเนนิการ

ยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีต้องท าวีซ่า) 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วท่ีสามารถท า Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่าน้ัน (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่าน้ัน ทั้งนี้ตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วท่ีไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้ับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลา่วข้างต้น 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะ ต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องช าระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และ

การจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชือ้เพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอตัราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันท่ีออกราคาขาย หากสายการ

บินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วันท่ีออกตั๋ว 
 
โรงแรมและห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญเ่ป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วม

เดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจท าให้ไมไ่ดห้้องพักติดกันตามทีต่้องการ 
 โรงแรมอนุญาตให้มผีู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญไ่ม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไมม่ีเตยีงเสรมิให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยว

เพิ่มด้วย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปดิใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมติ่ า เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อน

เท่านั้น 
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 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนท่ีคิดไว ้บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น้ าหนักกระเปา๋สัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนญุาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารช้ัน Economy 

Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน้ าหนักเพิ่มได้ 
 กระเป๋าสัมภาระทีส่ายการบินอนญุาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 

นิ้ว 
ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 


