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CODE CNTG77: ทัวร์ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 
มหำนครปักก่ิง ชมก ำแพงเมืองจีน “1 ใน 7ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก” 

พระรำชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรำชวังฤดูร้อน  

ชมกำรแสดงระดับโลก กำยกรรมปักก่ิง สุดยอดโชว์ชื่อดัง 

ขอพร องค์เจ้ำแม่กวนอิมกู๋ถ่ำ ช้อปป้ิงถนนหวังฝูจ่ิง และ ตลำดรัสเซีย 

เมนูพิเศษ>เป็ดปักก่ิง,สุก้ีสมุนไพร,อำหำรแต้จ๋ิว,Buffet Chekiskan 

ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำกรุ๊ป 1,500 บำท  
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วันเดินทำง 
รำคำ

ผู้ใหญ่ 

 

รำคำเด็ก 
พักเด่ียว

เพิ่ม 

 

ที่นั่ง 

 

17-21 พ.ค.62  15,888  
ไม่มีรำคำเด็ก 

 INF 6,000฿ 

4,500 25 

24 -28 พ.ค.62  16,888 4,500 25 

31 พ.ค.-4 มิ.ย.62 16,888 4,500 25 

7-11 มิ.ย.62 16,888 4,500 25 

14-18 มิ.ย.62    16,888 4,500 25 

21-25 มิ.ย.62 15,888 4,500 25 

28 มิ.ย.-2ก.ค.62 15,888 4,500 25 
 

วันแรก          ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม-ิกรุงปักกิ่ง 
 

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 ประตู 1 เคำเตอร์

เช็คอินสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่างๆพร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้ำหน้ำที่) 

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภัยของสายการบิน   

23.40 น. เดินทางสู่ กรุงปักก่ิง โดยสำยกำรบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

 
 

วันที่สอง        ปักกิง่-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง- หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง 

                                                                                                       อำหำร---,เที่ยง,เย็น                                                       

05.20 น.  เดินทางถึง กรุงปักก่ิง (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหม่ท่ีเปิดให้บริการเพื่อ

ต้อนรับโอลิมปิก 2008 มีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตรและใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา อาคาร

ของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ข้าง 

ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อน

จากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดส่องเข้า

มาถึงและใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถ่ิน

ระหว่างเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง ผ่านชมความสวยงาม

แปลกตา (ระยะไกล) ของตึก “MOMA LINKED HYBID” 

สถาปัตยกรรมแห่งท่ีอยู่อาศัยสมัยใหม่ บ้าน 2,500 หลัง ห้องชุด 700 

ห้อง บนเนื้อท่ีขนาด 1.6 ล้านตารางฟุต ถือเป็นตึกใหญ่สุดในโลก ท่ีมี

การใช้ระบบชีวภาพในการท าความเย็นและให้ความอุ่น เพื่อรักษาอากาศ

ท้ัง 8 ตึกให้คงท่ี ในช้ันท่ี 20 สร้างเป็นวงแหวนท่ีเช่ือมต่อกันทุกตึก   น า

ท่านเดินทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานท่ีจัดงานพิธีเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นท่ีระลึกกับอนุสาวรียว์ีร  ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึก
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ประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นน าท่านผ่านประตูเข้าสู่ นครโบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สถาน

ท่ีว่าราชการและท่ีประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและ

ส่ิงก่อสร้างท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้

ท่ีประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักช้ันใน ห้องบรรทมของ

จักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮา จากนั้น ผ่ำนชมด้ำนนอกของโรง
ละครแห่งชำติปักก่ิงหรือตึกไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง   

บ่ำย     น าท่านแวะซื้อยาแก้น้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยา

ประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียง  น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน 

หรือ หอบูชำฟ้ำเทียนถำน สถานท่ีจักรพรรดิ์ในราชวงค์

หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) 

ใช้เป็นท่ีบูชาสักการะฟ้าดิน เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตาม  
ฤดูกาล การเกษตรอุ  ดมสมบูรณ์ และพสกนิกรอยู่ร่มเย็น
เป็นสุข ภายในจะเห็นแต่ต้นสนเต็มไปหมด เหมือนเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นท่ีมีประมาณ 1700 ไร่ ต้นสนท่ี

ปลูกในพื้นท่ีนี้ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 100 ปี บางต้นมีอายุ

มากกว่า 500 ปี  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

หลังอาหารค่ า พาชม กำยกรรมปักก่ิง สุดยอดกายกรรมท่ีตื่นตาตื่นใจท่ีนา่ประทับใจ  

 

               

 

 

 

 

                         

เข้ำสู่ที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
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วันที่สำม       พระรำชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน- ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก-ตลำดรัสเซีย   

                                                                                                                อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เยน็                                                                                                                                                                                          

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้างขึ้น

เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดขึ้นด้วย

แรงงานคนล้วน ชมท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ

จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน จากนั้น

พาชม โรงงำนไข่มุกน้ ำจืด ท่ีเพาะเลี้ยงใน  ทะเลสาบ 
ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายท่ัวโลก

ได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศท่ี

ผลิตไข่มุกน้ าจืดรายใหญ่ ท่ี   สุดในเวลานี้  ให้  ท่านได้มี
โอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบ ารุงผิวไข่มุกธรรมชาติท่ีเหมาะ

กับทุกสภาพผิว  เพื่อบ ารุงผิวหน้าและกาย  ให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นน าท่าน
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายท่ี 

ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การ

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  

เที่ยง    บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูพิเศษ สุก้ีสมุนไพร+น้ ำจิ้มไทยสูตรเด็ด   

ผ่านชมสนำมกีฬำโอลิมปิก สนามกีฬาหลักท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซึ่งมีช่ือเล่น

ว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างท่ีคล้ายรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 

2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China 

Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนท่ีนั่ง น าท่านแวะพิพิธภัณฑ์ผีซิว หรือ ป่ีเซ๊ียะ 

ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง และเป็นลูกตัวท่ีเก้าของมังกร ผีซิวถือเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ 

เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” โดยผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียก็เฝ้าทรัพย์ 

ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ท่ีคนจีนเช่ือว่า ปี่เซี๊ยะ สามารถน าเงินทองและโชคลาภให้กับผู้

เป็นเจ้าของและช่วยเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ ท่านท่ีท าการค้าขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่า “ผีชิว” 

เพื่อน าไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน   

 จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี ตลำดรัสเซีย ตลาดท่ีรวบรวมสินค้าราคาถูกมีสินค้ามากมาย ท้ังกระเป๋า 

เส้ือผ้า รองเท้า ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าครึ่งอีกด้วย 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

 เข้ำสู่ที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
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วันที่สี ่           ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ - ถนนหวงัฟู่จิ่ง  

                                                                                                      อำหำรเช้ำ,เที่ยง,เยน็                                                                                                                                                                                                                     

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของ ก ำแพงเมืองจีน 

(ด่ำนจียงกวน) ท่ีถือว่าเป็นด่านท่ีสวยท่ีสุดของก าแพง

เมืองจีน ท่านจะได้เห็นส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกใน

ยุคกลำง  มี ระยะทางยาวกว่า 7 ,000 กิโลเมตร เป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและใช้เวลาสร้างนานท่ีสุดใน

โลก ท่ีเกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงาน

เกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกน

หัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องท างานในถ่ิน

ทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิ เลวร้าย คือ  35 องศา

เซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว 

ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงท่ีส่งมามักถูกขโมยกินหรือ

ถูกยักยอกน าไป  ขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูก
ฝังอยู่ใต้ก าแพง ก าแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่า

เป็น  “หลุมฝังศพที่ยำวที่ สุดในโลก” รวมๆ แล้วมี

ระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลก

กว่า 1 รอบ ก่อนท่ีจะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง ก าแพง

เมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้  บางครั้งมีการ

แพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเส่ือ

ทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง ก าแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานท่ีก าแพงถูกสร้างโดยใช้

หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน ก าแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้ง่ายกว่า 

ก าแพงเมืองจีนท่ี เราเห็นกันทุกวันนี้  ส่วนใหญ่ ถูกสร้างใน

ราชวงศ์หมิง แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ า

เลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือว่า

หยกเป็นอัญมณีล้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ท่ีได้มาครอบครอง ท า

ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง 

โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ ก าไลหยก แหวนหยก 

หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ พิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมงานศิลปะ

แบบ 3 มิติ ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเสมือนจริง จากนั้น

เดินทางสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง แหล่งช้อปปิ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักกิ่ง มีร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้าง

ถนน รวมท้ังร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกัน   อย่างเพลิดเพลินอย่าง
ยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมดังราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อปราคาย่อมเยาให้

เลือกซื้อ  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   

เข้ำสู่ที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน  
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วันที่ห้ำ         องค์เจ้ำแม่กวนอิมกู๋ถำ่ -ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติปักกิง่-ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                

                                                                                                                 อำหำรเช้ำ,เที่ยง,---                                                                                                                                                                                                            

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนมัสการ องค์เจ้ำแม่กวนอิมกู๋ถ่ำ เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง อยู่ภายใน

สวนกู๋ถ่ากงหยวน หรือ สวนวัดเก่า อดีตพื้นท่ีภายในสวนแห่งนี้เคยเป็นวัดเก่าสมัยราชวงศ์หมิง จาก

หลักฐานท่ีบันทึกไว้ราวๆ  เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กว่าปีก่อน ส่วนองค์พระแม่กวนอิมประดิษฐาน

เมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 ล้านหยวน บนเนื้อท่ี 836 ไร่ ภายใน

อุทยานมี เจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าช้ัน ฐานสร้างในปีหมิงเจียจิ้ง 1538 ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์หมิง (เพื่อบูชา

พระวิญญาณของผู้เสียชีวิต) ด้านหน้าของเจดีย์เรียกว่าวัดส่งเสริมดวงชะตาชีวิต 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan   

บ่ำย             แวะชม ร้ำนยำงพำรำ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ท่ีนอน กระเป๋า 

รองเท้า จากนั้นน าท่านเดินทางไปท่าอากาศยานปักกิ่ง  

17.05 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่  TG615  

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

21.20  น. เดินทางกลับถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>> 

 

 

 

 

ส่ิงที่ลูกค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดินทำง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษท่ีได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุก

เมือง ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 

เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน

จ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน  

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของ

รัฐบาลร้านใดๆก็ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชย

เพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง 

*** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อในสินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัท

ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพของสินค้าท่ีไม่ได้ตรงตาม

ข้อเสนอของร้านค้า ท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 
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- ลูกค้าท่านใดท่ีอยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ

อิง  

 

หมำยเหตุ:  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  

สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กรณีท่ำนต้องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศ เพื่อเดินทำง

มำที่สนำมบินดอนเมือง กรุณำแจ้งบริษัทฯก่อนท ำกำรจอง   กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำร

บิน (ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำร

เปล่ียนแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้ำใจและรับทรำบว่ำ  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและ

ไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี 
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เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับเดินทำง  
 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวีซ่ำแบบกรุ๊ป) 

1. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต โดยท่ำนถ่ำยรูป หรือ สแกนสีหน้ำหนังสือเดินทำง (หน้ำที่มีรูปท่ำน) แบบเต็มหน้ำ

รำยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ด ำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด (หมำยเหตุ : หนังสือ

เดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได้) 

2. พำสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้ำถือไปท่ี

สนำมบินเอง ณ วันเดินทำง   (หนังสือเดินทำงต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เรำท ำวีซ่ำเท่ำน้ัน!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคัญมาก: กรุณาน าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถ่ายมาในวนัเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีท่ีท่านลืม

น ารูปถ่ายมา หรอื น าหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                                                CN IJP CNTG77 5D3N TG 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำง  (กรณีท ำวีซ่ำแบบเดี่ยว ช ำระเพิ่ม 2,200 บำท)  

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน นบัจากวันหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน    

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรบัประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รปูสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขำวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรอืรูปพริ้นซจ์าก 

คอมพิวเตอร์  (รปูใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น ) 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถ้ำมี) ของผู้เดนิทาง   

หมำยเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกบัทางบรษิัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่ำงด้ำว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

** ออกเดินทำงข้ันต่ ำ  20 ท่ำน หำกเดินทำงต่ ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน 

***กำรนับอำยุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตำมหน้ำพำสปอร์ต และวันที่เดินทำง เป็นเกณฑ์ในกำรนับอำยุ*** 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ปักก่ิง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)   

2.ค่าโรงแรมท่ีพัก(พักหอ้งละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเปน็ห้องแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามท่ีระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ คา่รถ ค่าจอดรถ ค่าทางดว่น ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ าหนักกระเปา๋สัมภาระไม่เกนิ 30 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

6.ค่าประกนัอุบัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัท

ท าไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย)ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้ับบริษัทประกนัชีวิต ทุก

กรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  

1.ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บำท/ท่ำน ส ำหรับผู้ท่ีถือพำสปอร์ตไทยเดินทำงไปและกลับพร้อมคณะ

เท่ำน้ัน* 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีนอกเหนอืจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

4.ค่าท าหนังสือเดินทางและวซี่าชาวตา่งชาติ และ ต่างด้าว 
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5.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวร์ปกติ 

6.ค่าน้ าหนักกระเปา๋สัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ าหนักกระเปา๋เกินท่านต้องช าระค่า

น้ าหนักกระเป๋ากบัสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบนิเรียกเกบ็ 

7.(7.1)ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน  

 (7.2)ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ 300 บำท ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน (เด็กต้องเสียค่ำทิปเท่ำผู้ใหญ่)  
 

เงื่อนไขในกำรจอง  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระสว่นที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงนอ้ย 15 วันล่วงหน้ำ (การ

ไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรอืยกเลกิ

การเดินทาง)   
 

กำรยกเลิกกำรจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่าน้ัน เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดท้ังส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม

คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
 
 

หมำยเหตุ :  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอท่ีต้องไดร้ับการยนืยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีเข้าพัก ท้ังนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

แต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7  วันก่อนการ

เดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มอี านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่ำนการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

12. บริการน้ าดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรบัความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกนัอุบัติเหตุจากการเดนิทาง
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ท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับขอ้ตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่าน

สามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้

ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือคา่ทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมด  

 

 

 

 

 

 


