
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CODE: TG71 ทวัรป์กัก ิง่ กาํแพงเมอืงจนี 5 วนั3 คนื 
 

มหานครปกักิง่ ชมกําแพงเมอืงจนี “1 ใน 7สิง่มหศัจรรยข์องโลก” 

ชมกายกรรมปกักิง่ “สดุยอดโชวร์ะดบัโลก” หอฟ้าเทยีนถาน พระราชวงักูก้ง 

จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัฤดรูอ้น ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฝจู ิง่ และ ตลาดรสัเซยี 

เมนูพเิศษ>Buffet Chekiskan พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ ,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อาหารแตจ้ ิว๋ 

บนิตรงสู ่ปกักิง่ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
พกัปกักิง่ 3 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  **รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้**   

        กาํหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 

3-7 ต.ค.61  15,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 6,000฿ 

4,500 25 

10-14 ต.ค.61 17,888 4,500 25 

12-16 ต.ค.61 17,888 4,500 25 

26-30 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

14-18 พ.ย.61 16,888 4,500 25 

28 พ.ย.-2 ธ.ค.61 16,888 4,500 25 

6-10 ธ.ค.61    17,888 4,500 25 

    

 

 



     

 

วนัแรก:        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิกรงุปกัก ิง่     

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  ประต ู1 เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจาก เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทกุใบ

จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่  นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการ

บนิ   

23.50 น. เดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบนิTHAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G674 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

วนัทีส่อง:        ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-หอฟ้าเทยีนถาน-กายกรรมปกัก ิง่ 
                                                                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                       

05.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุปกักิง่ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกดท์อ้งถิน่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนี

ยคุใหม ่สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ 

บนัทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา  ประชาคม 

และ หอระลกึประธานเหมาเจอ๋ตงุ จากนัน้ นําทา่นผา่นประตเูขา้สู่ 

นครโบราณ หรอื พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  สถานทีว่า่ราชการ

และทีป่ระทับของ

จักรพรรดิ ์ 24 พระองค ์

ในสมยัราชวงศห์มงิและ

ชงิ ชมโบราณสถานและ

สิง่กอ่สรา้งทีท่รงคณุคา่

ทางประวัตศิาสตร ์สรา้ง

ขึน้บนพืน้ที ่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ี่

ประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่

ราชการ พระตําหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่

ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนาง   ซสูไีทเฮา  จากนัน้  ผา่นชมดา้นนอกของโรงละครแหง่ชาตปิกักิง่

หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่  

บา่ย     นําทา่นเดนิทางสู่  หอฟ้าเทยีนถาน  หรอื หอบชูาฟ้าเทยีนถาน  สถานทีจ่ักรพรรดิใ์นราชวงคห์มงิ (ค.ศ.

1368-1644) และราชวงศช์งิ (ค.ศ.1644-1911) ใชเ้ป็นทีบ่ชูาสกัการะฟ้าดนิ เพือ่ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม

ฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และพสกนกิรอยูร่ม่เย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็นแตต่น้สนเต็มไปหมด เหมอืน

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่พืน้ทีม่ปีระมาณ 1700 ไร ่ตน้สนทีป่ลกูในพืน้ทีน่ีส้ว่นใหญม่อีายมุากกวา่ 100 

ปี บางตน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

                         

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่าม:        พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก-ตลาดรสัเซยี                     
                                                                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



     

นําทา่นเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน  อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่

ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคนุหมงิทีข่ดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทับของพระนางซสูไีทเฮา

และจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญํแูละเรอืหนิออ่น  จากนัน้

พาชม โรงงานไขม่กุนํา้จดื  ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ ปัจจบุนั

ประเทศจนีสามารถผลติเพือ่สง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้มตํ่่ากวา่

ปีละ 199,500 กโิลกรัม นับวา่เป็นประเทศทีผ่ลติไขม่กุน้ําจดื

รายใหญท่ี่   สดุในเวลานี ้ให ้  ทา่นไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ  

ครมีบํารงุผวิไขม่กุธรรมชาตทิีเ่หมาะกบัทกุสภาพผวิ  เพือ่บํารงุ

ผวิหนา้และกาย   ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาติ

จากนัน้นําทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดย

การแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที่  ศนูยว์จิยั

ทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั  การสง่เสรมิการใช ้

สมนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ สกุ ีส้มนุไพร     

ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชี ือ่เลน่วา่  

รงันก  เนือ่งจากรปูแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่

เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบ

โดย Herzog & DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรม

จนี (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจ ุ1 

แสนทีน่ั่ง อสิระชอ้ปป้ิงที่  ตลาดรสัเซยี  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูบ่น

ถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บรเิวณทีต่ัง้ของสถานทตู

นานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้นตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน 

ไมว่า่จะเป็น ผา้ไหม , เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , เครือ่งหนัง , ของที่

ระลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ นําทา่นแวะพพิธิภณัฑผ์ซีวิ 

หรอื ป่ีเซีย๊ะ  ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนดิหนึง่ และเป็นลกูตัวทีเ่กา้ของมงักร ผซีวิถอืเป็นสตัวด์รุา้ยชนดิหนึง่ 

แบง่เป็นเพศผู ้เพศเมยี เพศเมยีเรยีกวา่ “ผ”ี สว่นเพศผูเ้รยีกวา่ “ซวิ” โดยผซีวิตัวผูจ้ะหาทรัพย ์สว่นตัวเมยีก็

เฝ้าทรัพย ์ดังนัน้ คนจนีจงึนยิมเก็บสะสมไวเ้ป็นคู ่ทีค่นจนีเชือ่วา่ ป่ีเซี๊ยะ สามารถนําเงนิทองและโชคลาภ

ใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของและชว่ยเก็บรักษาทรัพยท์ีห่ามาได ้ทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืทําธรุกจิ  สามารถเชา่ “ผี

ชวิ” เพือ่นําไปตัง้เป็นเครือ่งรางของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ ี:่        กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ-ถนนหวงัฟู่ จ ิง่ 
                                                                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางไปชมความยิง่ใหญข่อง กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจี
ยงกวน) ทีถ่อืวา่เป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของกําแพงเมอืงจนี ทา่นจะ
ไดเ้ห็นสิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง  มรีะยะทาง
ยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุและ
ใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีาร
เกณฑแ์รงงานเกอืบลา้นคน และยงัมแีรงงานจากพวกนักโทษผู ้
ซ ึง่ถกูโกนหัว และมตีรวนเหล็กคลอ้งคอ คนเหลา่นีต้อ้งทํางานใน

ถิน่ทรุกนัดารทา่มกลาง
อณุหภมูเิลวรา้ย คอื 35 
องศาเซลเซยีสในฤดรูอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว 
ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามกัถกูขโมยกนิหรอืถกู
ยกัยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย รา่งถกูฝังอยูใ่ต ้
กําแพง กําแพงเมอืงจนีจงึไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “หลมุฝงั
ศพทีย่าวทีส่ดุในโลก ” รวมๆ แลว้มรีะยะทางยาวกวา่ 50 ,000 
กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกวา่ 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิใน
การกอ่สรา้ง กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้
บางครัง้มกีารแพ็คดนิไวร้ะหวา่งไมแ้ผน่ใหญ ่และมดัไวด้ว้ยกนั

โดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รงุปักกิง่ กําแพงเมอืงจนีถกูสรา้งโดยใชห้นิออ่น ในบางสถานทีกํ่าแพงถกูสรา้งโดย
ใชห้นิแกรนติ บางแหง่ก็ใชด้นิเผา ทางตะวันตกของจนี กําแพงถกูสรา้งโดยใชโ้คลน ทําใหช้ํารดุไดง้า่ยกวา่ 
กําแพงเมอืงจนีทีเ่ราเห็นกนัทกุวันนี ้สว่นใหญถ่กูสรา้งในราชวงศห์มงิ  แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่



     

มคีา่อยา่งล้ําเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญัมณีล้ําคา่ เป็นสริิ
มงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายุ
ยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะ

แบบ 3 มติิ ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูเสมอืนอยูใ่นภาพจําลอง

เหตกุารณ์นัน้ๆได ้อยา่งเสมอืนจรงิ แวะชม รา้นยางพารา  เลอืก

ซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 

กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้ เดนิทางสู ่ ถนนหวงัฟู่ จ ิง่  แหลง่ช ้

อปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงปักกิง่ มรีา้นคา้นอ้ยใหญเ่รยีงรายสอง

ขา้งถนน รวมทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นหนังสอื ครบครัน 

พาทา่นจับจา่ยกนั  อยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้

แบรนดเ์นมดังราคาตายตัวตอ่รองไมไ่ด ้และยงัมรีา้นกิ๊ฟชอ้ปราคา

ยอ่มเยาใหเ้ลอืกซือ้  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซฟีู้ ด   

เขา้สูท่ ีพ่กั 5L HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีห่า้:        ทา่อากาศยานนานาชาตปิกัก ิง่-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                                                                  
                                                                                                                 

เชา้  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักิง่ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ 
06.45 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ TG675  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.55  น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

********************************************* 

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี  รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี  ทกุเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร  ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล  อาทเิชน่ บวัหมิะ , หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้ , ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย  เพราะมผีลกบัราคาทัวร์   จงึเรยีนใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่  รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ  (หรอืเครือ่งบนิ , หรอืรถทัวร์, หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ  จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา

ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 
 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง 
 

กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซีา่แบบกรุป๊คา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 

(กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 

1. สําเนาหนา้พาสปอรต์  *ตอ้งมีอายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  นับจากวนั

หมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง   อยา่งนอ้ย 2 หนา้  สาํหรับประทบัตรา

วซีา่และตราเขา้-ออก  มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี  ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น * โดยทา่น ถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 

ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด   สง่มา

ทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงทําการจอง  (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่

มกีาร ชาํรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธ

การขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-

ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  ลกูคา้ถอืไปทสีนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ัน้!!    
สําคัญมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืนําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดีย่ว ตอ้งชําระเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ  มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูจนี เมือ่ทา่นสง่

หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท 
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

** ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  20 ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ปกักิง่(PEK) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปสําหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา



     

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่น้ําหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

 (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ชําระเงนิคา่มัดจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 

เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่ง  ๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบิน, การประทว้ง , การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาสิง่ของผดิกฎหมาย  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ  ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่ เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ แตล่ะ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่  ๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

14. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด  


