
 

 

 

SNOW WORLD ก ำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 

 

 

มหำนครปักกิ่ง ชมก ำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”  



 

 

สนุกสำนกับกำรสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World 

ชมกำยกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้ำเทียนถำน พระรำชวังกู้กง 

จัตุรัสเทียนอนัเหมิน พระรำชวังฤดูร้อน วดัลำมะ ช้อปป้ิงถนนหวงัฝูจ่ิง และ ตลำดรัสเซีย 

เมนูพิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเคร่ืองดื่มไม่อัน้ ,เป็ดปักกิ่ง,สุกีส้มุนไพร,อำหำรแต้จิ๋ว 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วันเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม 
 

ที่ น่ัง 
 

21-25 ธ.ค.61 17,888 
ไม่มีรำคำเด็ก 
INF 6,000฿ 

4,500 25 
4-8 ม.ค.62 17,888 4,500 25 
11-15 ม.ค.62 17,888 4,500 25 
18-22 ม.ค.62 17,888 4,500 25 
25-29 ม.ค.62 17,888 

 

4,500 25 
15-19 ก.พ.62 19,888 4,500 25 
22-26 ก.พ.62 16,888 4,500 25 
1-5 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
8-12 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
15-19 มี.ค.62 16,888 4,500 25 
22-26 มี.ค.62 16,888 4,500 25 

29 มี.ค.-2เม.ย.62 16,888 4,500 25 
     

 

วันแรก        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู-กรุงปักกิ่ง   

 

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคำเตอร์เช็คอินสำยกำรบิน THAI 

AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจากเจ้ำหน้ำที่) กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบัทางเจ้าหน้าที่สายการ

บินด้วยตวัทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

23.50 น. เดินทางสู ่กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสำยกำรบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 

 ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

วันที่สอง        ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง- หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง                                     

05.30 น.  เดินทางถึง กรุงปักกิ่ง (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหม่ที่เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 มี
ขนาดกวา่ 1 ล้านตารางเมตรและใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปักก่ิงถกูแบง่ออกเป็น 
2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดสอ่งเข้ามาถึงและใช้
นวตักรรมสมัยใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
สมัภาระ ออกมาพบกบัไกด์ท้องถ่ิน ระหวา่งเดินทางเข้าสูต่วัเมืองปักก่ิง ผา่นชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) ของตึก 
“MOMA LINKED HYBID” สถาปัตยกรรมแห่งที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ บ้าน 2,500 หลงั ห้องชุด 700 ห้อง บนเนือ้ที่ขนาด 1.6 



 

 

ล้านตารางฟตุ ถือเป็นตกึใหญ่สดุในโลก ที่มีการใช้ระบบชีวภาพในการท าความเย็นและให้ความอุน่ เพื่อรักษาอากาศทัง้ 8 ตกึ
ให้คงที่ ในชัน้ท่ี 20 สร้างเป็นวงแหวนที่เช่ือมตอ่กนัทกุตกึ   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดินทางสูศ่นูย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตัรัุสที่ใหญ่ที่สดุใน

โลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ สถานที่จดังานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีร   ชน ศาลา 

ประชาคม และ หอระลกึประธานเหมาเจ๋อตงุ จากนัน้น าท่านผ่านประตเูข้าสู ่

นครโบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สถานท่ีว่าราชการและที่ประทบั

ของจกัรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างที่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ สร้างขึน้

บนพืน้ที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเคร่ืองไม้ที่ประกอบด้วยห้องหบัต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระต าหนกัว่าราชการ 

พระต าหนกัชัน้ใน ห้องบรรทมของจกัรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลงัมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮา จากนัน้ ผ่ำนชมด้ำน

นอกของโรงละครแห่งชำติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตัง้อยูใ่กล้กบัจตัรัุสเทียนอนัเหมิน  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง  

บ่ำย     น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน หรือ หอบูชำฟ้ำเทียนถำน สถานที่

จักรพรรดิ์ในราชวงค์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-

1911) ใช้เป็นที่บูชาสักการะฟ้าดิน เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตาม   ฤดูกาล 

การเกษตรอุ  ดมสมบรูณ์ และพสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็นแต่

ต้นสนเต็มไปหมด เหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ที่มีประมาณ 

1700 ไร่ ต้นสนท่ีปลกูในพืน้ท่ีนีส้ว่นใหญ่มีอายมุากกวา่ 100 ปี บางต้นมีอายมุากกวา่ 500 ปี  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

หลงัอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปักกิ่ง สดุยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นา่ประทบัใจ  

 

               

 

 

 

เข้ำสู่ที่พัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทีส่าม        พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน- ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก- The Place          

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปชม พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน อทุยานที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ด้วย

แรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชม

ระเบียงกตญัญแูละเรือหินอ่อน จากนัน้พาชม โรงงำนไข่มุกน ำ้จืด ที่เพาะเลีย้ง

ใน  ทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต ่ากว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็น

ประเทศที่ผลติไขม่กุน า้จืดรายใหญ่ที่  สดุในเวลานี ้ให้ ท่านได้มีโอกาสเลือกซือ้ไขม่กุ ครีมบ ารุงผิวไขม่กุธรรมชาติที่เหมาะกบั

ทกุสภาพผิว  เพื่อบ ารุงผิวหน้าและกาย  ให้เปล่งปลัง่และขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ

จากนัน้น าท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยา

สมนุไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณฟังเร่ืองราว

เก่ียวกบัการแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั การสง่เสริมการใช้สมนุไพรจีนที่มีมา

นานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ สุกีส้มุนไพร   น ำ้จิม้ไทยสูตรเด็ด  

ผ่านชม สนำมกีฬำโอลิมปิก สนามกีฬาหลกัที่ใช้ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดรู้อน 2008 ซึ่งมีช่ือเลน่ว่า รังนก เนื่องจาก

รูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เร่ิมก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & 

DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นัง่ น า

ทา่นแวะพิพิธภัณฑ์ผีซิว หรือ ป่ีเซี๊ยะ ถือเป็นสตัว์เทพชนิดหนึง่ และเป็นลกูตวัที่เก้าของมงักร ผีซิวถือเป็นสตัว์ดรุ้ายชนิดหนึ่ง 

แบง่เป็นเพศผู้  เพศเมีย เพศเมียเรียกวา่ “ผี” สว่นเพศผู้ เรียกวา่ “ซิว” โดยผีซิวตวัผู้จะหาทรัพย์ สว่นตวัเมียก็เฝา้ทรัพย์ ดงันัน้ คน

จีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเช่ือว่า ป่ีเซี๊ยะ สามารถน าเงินทองและโชคลาภให้กับผู้ เป็นเจ้าของและช่วยเก็บรักษา

ทรัพย์ที่หามาได้ ท่านที่ท าการค้าขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่า “ผีชิว” เพื่อน าไปตัง้เป็นเคร่ืองรางของมงคลกบับ้าน ห้างร้าน 

และกิจการของทา่น   

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  พลำดไม่ได้กับเมนูเป็ดปักกิ่ง น าทา่นเดินทางไปชมยา่นไฮโซใจกลางกรุงปักก่ิง  ซื่อ

เม่ำเทียนเจีย "The Place ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กว้าง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นบัเป็ น LED SCREEN จอ ยกัษ์บน

เพดานแบบชิน้เดยีวทีใ่หญ่ที่สดุในโลก 

เข้ำสู่ที่พัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั   

 

 



 

 

 

 

 

 

วันที่สี่      ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน) - ลำนสกี หรือพิพธิภณัฑ์ภำพ3มติิ -ถนนหวังฟู่จ่ิง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของ ก ำแพงเมืองจีน (ด่ำนจียงกวน) ที่ถือวา่เป็น
ด่านที่สวยที่สดุของก าแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกใน

ยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เป็นสิง่ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สดุและ
ใช้เวลาสร้างนานที่สดุในโลก ท่ีเกิดขึน้ด้วยฝีมือของมนษุย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบ
ล้านคน และยงัมีแรงงานจากพวกนกัโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านีต้้องท างานในถ่ินทุรกันดาร
ทา่มกลางอณุหภมูิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดรู้อน และ -21 องศาเซลเซียสใน
ฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง่มามกัถกูขโมยกินหรือถูกยกัยอกน าไป   
ขาย คนงานนบัพนัจึงต้องล้มตาย ร่างถกูฝังอยู่ใต้ก าแพง ก าแพงเมืองจีนจึงได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยำวที่ สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 
50,000 กิโลเมตร ซึง่สามารถล้อมโลกกวา่ 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง 
ก าแพงเมืองจีนถกูสร้างขึน้โดยใช้หิน ดิน และไม้  บางครัง้มีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้
แผ่นใหญ่ และมดัไว้ด้วยกนัโดยเสือ่ทอบริเวณใกล้กรุงปักก่ิง ก าแพงเมืองจีนถกูสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่ก าแพงถกู
สร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวนัตกของจีน ก าแพงถกูสร้างโดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้ง่ายกว่า ก าแพง
เมืองจีนท่ีเราเห็นกนัทกุวนันี ้สว่นใหญ่ถกูสร้างในราชวงศ์หมิง แวะชมอญัมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอยา่งล า้เลิศยิ่งกว่า
ทองและเพชรนัน่ก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกเป็นอญัมณีล า้ค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิต
เจริญรุ่งเรือง สง่เสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มัง่คัง่ โชคดี อายยุืนยาว  ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่า
เย้า ซึง่เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนูจีน)  

บ่ำย จากนัน้แวะซือ้ยาครอบจักวาลเป่าฟู่ หลิง หรือ “บวัหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ า
บ้านที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคณุมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น 
น า้ร้อนลวก หรือ น า้มนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือ
จะทาเพื่อป้องกนัผิวไหม้เสยีจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วแก้ปัญหา สิว ฝา้ 
จดุดา่งด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส 

                       จำกนัน้น ำท่ำนดินทำงสู่  Snow World ลานสกีและลานกิจกรรม ช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะมีลานสกีและกิจกรรมฤดหูนาวต่างๆ 

ให้ท่านได้สนุกสานเลือกเลน่ตามอธัยาศยั **ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เคร่ืองเล่น** (กรณีลำนสกียังไม่เปิด หรือหิมะ

ละลำยหรือยงัไมพร้อมให้บริกำร จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ์ภำพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงำนศิลปะแบบ 

3 มิติ ที่ ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปเสมือนอยู่ในภำพจ ำลองเหตุกำรณ์นัน้ๆได้อย่ำงเสมือนจริง)  แวะชม ร้ำนยำงพำรำ 

เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ท่ีนอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนัน้เดินทางสู ่ถนนหวังฟู่จ่ิง 



 

 

แหลง่ช้อปปิง้ที่ใหญ่ที่สดุในเมืองปักก่ิง มีร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทัง้ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ 

ครบครัน พาทา่นจบัจ่ายกนั  อย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง สว่นใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมดงัราคาตายตวัต่อรองไม่ได้ และยงัมี

ร้านก๊ิฟช้อปราคายอ่มเยาให้เลอืกซือ้  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซีฟู้ด   

เข้ำสู่ที่พัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั   

วันที่ห้ำ         วัดลำมะ-ตลำดรัสเซีย-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปักกิ่ง-ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู                

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
เข้าชม วัดลำมะ (ยงเหอกง) วดัใหญ่ที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงในกรุงปักก่ิง สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดิมเคยเป็นต าหนกัที่ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชาย
สี่ ผู้ เป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตัง้แต่ช่วงกลาง
ศตวรรษที่  18 เป็นต้นมาที่นี่ได้กลายป็นศนูย์กลางของศาสนาพทุธนิกายมหายาน
และศิลปแบบธิเบต นมสัการพระพทุธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสงูถึง 23 เมตร 
โดยเช่ือกันว่าเป็นงานแกะสลกัจากไม้จันทน์องค์ใหญ่ที่สดุในโลกและได้ถูกบนัทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค  ประดิษฐานอยู่  ภายใน
ศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่ เก๋อ” จากนัน้ชม “พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อ
ประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคนุหมิงที่ขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทบัของพระนางซูสไีทเฮาและจกัรพรรดิกวางส ู
ชมระเบียงกตญัญ ูและเรือหินออ่น 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร (เมนูจีน) 
บ่ำย             อิสระช้อปปิง้ที่ ตลำดรัสเซีย แหลง่ช้อปปิง้ที่อยู่บนถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บริเวณที่ตัง้ของสถานทตูนานาชาติ 

มีร้านค้ากวา่ 300 ร้านตัง้เรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่วา่จะเป็น ผ้าไหม, เสือ้ผ้า , งานฝีมือ , เคร่ืองหนงั , ของที่ระลกึ ฯลฯ 
ในราคาขายปลกีและสง่ จนถึงเวลานดัหมายน าทา่นเดินทางไปทา่อากาศยานปักก่ิง  

17.05 น.  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่  TG615  

** บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง **  

21.20  น. เดินทางกลบัถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

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

สิ่งที่ลกูค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเที่ยวแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มี
การ ประชาสมัพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มกุ, ผ้าไหม, 
ผีชิว ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้อง
ให้ทกุทา่นแวะเข้าไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูค้าท่านใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์  ไม่วา่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจ่ายคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 

-  ลกูค้าทา่นใดที่อยูต่า่งจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อน
ท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เป็นหลกั 



 

 

 
 
 
หมำยเหตุ:  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กรณีท่ำนต้องซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศ เพื่อเดินทำงมำที่สนำมบินดอน
เมือง กรุณำแจ้งบริษัทฯก่อนท ำกำรจอง   กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิก
เที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วว่ำ อยู่
นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิงพำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเข้ำใจและรับทรำบว่ำ  ผู้จัดจะ
ไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

เอ ก ส ำร ใน ก ำรท ำ วี ซ่ ำ จี น ส ำ ห รับ เดิ น ท ำ ง  ก รุ๊ ป นี ้ เ ป็ น ก ำ รยื่ น วี ซ่ ำ แ บ บ ก รุ๊ป ค่ ำยื น วี ซ่ ำ ร วม ใน ค่ ำทั ว ร์ แ ล้ ว 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงประเทศไทย  (กรณีท ำวีซ่ำแบบกรุ๊ป) 

1. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต *ต้องมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุถึงวนัเดินทางไป-กลบั ต้องมีหน้าวา่ง  อยา่งน้อย 2 หน้า 

ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้า

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น* โดยท่ำนถ่ำยรูป หรือ สแกนหน้ำหนังสือเดินทำง (หน้ำที่ มี

รูปท่ำน) แบบเต็มหน้ำรำยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ด ำ ไม่เบลอ ห้ำมขีดเขียดลงบน

หน้ำพำสปอร์ตโดยเด็ดขำด  ส่งมำทำง E-mail เมื่อท่ำนตกลงท ำกำรจอง (หมำยเหตุ : 

หนงัสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง 

จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได้) 

2. พำสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

เต็ม   ลูกค้ำถือไปที่สนำมบินเอง ณ วันเดินทำง   (หนังสือเดินทำงต้องเป็นเล่มที่ ส่งชื่อให้

เรำท ำวีซ่ำเท่ำนัน้!!  

 

   

 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT)และรูปถา่ยมาในวนัเดินทางทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบกรณีที่ทา่นลมืน ารูปถ่ายมา หรือ  

น าหนงัสอืเดินทางมาผิดเลม่ 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจนีส ำหรับหนังสอืเดินทำง  (กรณีท ำวซ่ีำแบบเดี่ยว ลกูค้ำต้องด ำเนินกำรยื่นด้วยตนเอง)  



 

 

1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั มิฉะนัน้บริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณี ดา่น

ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น    

2.หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็    

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืน้หลงัสีขำวเทา่นัน้ และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ซ์จาก คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่

ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสโีกดกัและฟจิู เทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้ำมี) ของผู้ เดินทาง   

หมำยเหตุ : การขอวีซา่จีนใช้เวลาประมาณ 4 วนัท าการ  

กรณีหนังสือเดนิทำงชำวต่ำงชำติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิม่เติมกรุณาสอบถามข้อมลูกบัทางบริษัท  

- กรณีหนงัสอืเดินทางต่ำงด้ำว(เล่มเหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวซีา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตน

ที่สถานทตูจีน 

** ออกเดนิทำงขัน้ต ่ำ  20 ท่ำน หำกเดนิทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบนิ 

***กำรนับอำยุเด็ก ใช้วนั เดอืน ปีเกดิ ตำมหน้ำพำสปอร์ต และวันที่เดนิทำง เป็นเกณฑ์ในกำรนับอำยุ*** 

อัตรำค่ำบริกำรรวม  

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ปักกิ่ง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คา่วีซา่ทอ่งเทีย่วจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผู้ที่ถือพำสปอร์ตไทย (ต้องเดนิทำงไปและกลับพร้อมคณะเท่ำนัน้)  

3.คา่โรงแรมที่พกั 3 คืน (พกัห้องละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในห้องเดยีวกนัจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตยีงสปริง) 

4.คา่อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามที่ระบไุว้ในรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  

6.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 30 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว้(ไม่ครอบคลุมถงึ

สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ

แพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร  

คา่ทีวชี่องพเิศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3.คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนงัสอืเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งด้าว 

5.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้องช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการ



 

 

บินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

6.(6.1)ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน  

(6.2)ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ 500บำท ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน (เดก็ต้องเสียค่ำทปิเท่ำผู้ใหญ่)  

เงื่อนไขในกำรจอง  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วนัล่วงหน้ำ (การไมช่ าระเงินคา่มดั

จ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง)   

กำรยกเลิกกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ เมื่อทา่นตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่

วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

หรือคืนเงินได้  

หมำยเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลง

ชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดนิทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพกั ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง และอาจมีคา่บริการ

เพิ่มเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั

ก ากบัเทา่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ผ่ำนการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนั



 

 

เนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ

ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึง สุขภำพ กำรเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้

เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมือ่ทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกนัทัว่ไป และ

ควรศึกษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้

ทัง้หมด  

 

 

 

 

 

 


