
 

 

SNOW WORLD ก ำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน  

 

มหำนครปักกิ่ง ชมก ำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” สนุกสำนกับกำรสัมผัสหมิะ 
เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World ชมกำยกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้ำเทยีนถำน  



 

 

วันที่ 1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู-กรุงปักกิ่ง 

21.00  พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู โซนผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน THAI 

AIRWAYS (รับเอกสารตา่ง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจากเจ้ำหน้ำที่) กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบัทางเจ้าหน้าที่สาย
การบินด้วยตวัทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

23.50  เดินทางสู ่กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจนี โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่TG674 ** บริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ** 

วันที่ 2 ปักกิ่ง-จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระรำชวังกู้กง- หอฟ้ำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิ่ง 

05.30  เดินทางถงึ กรุงปักกิ่ง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหมท่ี่เปิดให้บริการเพือ่ต้อนรับโอลมิปิก 2008 
มีขนาดกวา่ 1 ล้านตารางเมตรและใหญ่กวา่แพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปักก่ิงถกูแบง่
ออกเป็น 2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อชว่ยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แตต่ดิสกายไลท์ให้แสงแดดสอ่งเข้า
มาถงึและใช้นวตักรรมสมยัใหมท่ีช่่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตวัอาคาร น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกด์ท้องถ่ิน ระหวา่งเดินทางเข้าสูต่วัเมืองปักก่ิง ผา่นชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) 
ของตกึ “MOMA LINKED HYBID” สถาปัตยกรรมแหง่ที่อยูอ่าศยัสมยัใหม ่บ้าน 2,500 หลงั ห้องชดุ 700 ห้อง บนเนือ้ที่
ขนาด 1.6 ล้านตารางฟตุ ถือเป็นตกึใหญ่สดุในโลก ที่มีการใช้ระบบชีวภาพในการท าความเย็นและให้ความอุน่ เพื่อรักษา
อากาศทัง้ 8 ตกึให้คงที่ ในชัน้ท่ี 20 สร้างเป็นวงแหวนท่ีเช่ือมตอ่กนัทกุตกึ 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นเดินทางสูศ่นูย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอนัเหมนิ จตัรัุสที่ใหญ่ที่สดุในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม ่สถานท่ี
จดังานพิธีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพื่อเป็นท่ีระลกึกบัอนสุาวรีย์วีร  ชน ศาลา ประชาคม และ หอ
ระลกึประธานเหมาเจ๋อตงุ จากนัน้น าทา่นผา่นประตเูข้าสู่ นครโบรำณ หรือ พระรำชวังต้องห้ำมกู้กง สถานท่ีวา่ราชการ
และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมงิและชิง ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างที่ทรงคณุคา่ทาง
ประวตัิศาสตร์ สร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเคร่ืองไม้ที่ประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆถึง 9,999 ห้อง ชม
พระต าหนกัวา่ราชการ พระต าหนกัชัน้ใน ห้องบรรทมของจกัรพรรดิ์ และห้องวา่ราชการหลงัมูล่ีไ่ม้ไผข่องพระนาง  ซูสไีทเฮา 
จากนัน้ ผ่ำนชมด้ำนนอกของโรงละครแห่งชำติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตัง้อยูใ่กล้กบัจตัรัุสเทยีนอนัเหมิน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่หอฟ้ำเทียนถำน หรือ หอบชูำฟ้ำเทียนถำน สถานท่ีจกัรพรรดิใ์นราชวงค์หมงิ (ค.ศ.1368-1644) และ
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) ใช้เป็นท่ีบชูาสกัการะฟา้ดิน เพื่อให้ฝนฟา้ตกต้องตาม  ฤดกูาล การเกษตรอ ุ ดมสมบรูณ์ และ
พสกนิกรอยูร่่มเย็นเป็นสขุ ภายในจะเห็นแตต้่นสนเต็มไปหมด เหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ พืน้ท่ีมีประมาณ 1700 



 

 

ไร่ ต้นสนท่ีปลกูในพืน้ท่ีนีส้ว่นใหญ่มีอายมุากกวา่ 100 ปี บางต้นมีอายมุากกวา่ 500 ปี 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

หลงัอาหารค า่ พาชม กำยกรรมปักกิ่ง สดุยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นา่ประทบัใจ 

เข้ำสู่ที่พัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั 

 

วันที่ 3 พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน- ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิก- The Place 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางไปชม พระรำชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน อทุยานที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อประมาณ 800 ปี
ก่อน ชมทะเลสาบคนุหมิงที่ขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทบัของพระนางซูสไีทเฮาและจกัรพรรดิกวางส ูชมระเบียง
กตญัญแูละเรือหินออ่น จากนัน้พาชม โรงงานไขม่กุน า้จืด ที่เพาะเลีย้งใน  ทะเลสาบ ปัจจบุนัประเทศจีนสามารถผลติเพื่อ
สง่ออกไปขายทัว่โลกได้ไมต่ ่ากวา่ปีละ 199,500 กิโลกรัม นบัวา่เป็นประเทศที่ผลติไขม่กุน า้จืดรายใหญ่ที่  สดุในเวลานี ้ให้ 
ทา่นได้มีโอกาสเลอืกซือ้ไขม่กุ ครีมบ ารุงผิวไขม่กุธรรมชาติทีเ่หมาะกบัทกุสภาพผิว  เพื่อบ ารุงผิวหน้าและกาย  ให้เปลง่ปลัง่
และขาวใสอยา่งเป็นธรรมชาติจากนัน้น าทา่นผอ่นคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีน 
และนวดผอ่นคลายที่ ศนูย์วจิยัทางการแพทย์แผนโบราณฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทย์โบราณตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั การ
สง่เสริมการใช้สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ สุกีส้มุนไพร น ำ้จิม้ไทยสตูรเดด็ 

ผ่ำนชม สนำมกีฬำโอลิมปิก สนามกีฬาหลกัที่ใช้ในการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดรู้อน 2008 ซึง่มีช่ือเลน่วา่ รังนก เนื่องจาก
รูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เร่ิมก่อสร้างเมื่อเดือนธนัวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & 
DeMeuron และสถาบนัออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจ ุ1 แสนท่ีนัง่ น า
ทา่นแวะพิพิธภณัฑ์ผีซิว หรือ ป่ีเซี๊ยะ ถือเป็นสตัว์เทพชนิดหนึง่ และเป็นลกูตวัที่เก้าของมงักร ผีซิวถือเป็นสตัว์ดรุ้ายชนิด
หนึง่ แบง่เป็นเพศผู้  เพศเมีย เพศเมียเรียกวา่ “ผี” สว่นเพศผู้ เรียกวา่ “ซิว” โดยผีซวิตวัผู้จะหาทรัพย์ สว่นตวัเมียก็เฝา้ทรัพย์ 
ดงันัน้ คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู ่ท่ีคนจีนเช่ือวา่ ป่ีเซี๊ยะ สามารถน าเงินทองและโชคลาภให้กบัผู้ เป็นเจ้าของและช่วย



 

 

เก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ทา่นท่ีท าการค้าขาย หรือท าธุรกิจ สามารถเช่า “ผีชวิ” เพื่อน าไปตัง้เป็นเคร่ืองรางของมงคลกบั
บ้าน ห้างร้าน และกิจการของทา่น  

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พลาดไมไ่ด้กบัเมนเูป็ดปักก่ิง น าทา่นเดินทางไปชมยา่นไฮโซใจกลางกรุงปักก่ิง ซื่อเม่ำ
เทียนเจีย "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 

 
 

วันที่ 4 ก ำแพงเมืองจีน(ด่ำนจียงกวน) - ลำนสกี หรือพิพิธภณัฑ์ภำพ3มิติ -ถนนหวังฟู่จ่ิง 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางไปชมความยิง่ใหญ่ของ ก ำแพงเมอืงจนี (ด่ำนจยีงกวน) ที่ถือวา่เป็นดา่นท่ีสวยทีส่ดุของก าแพงเมืองจีน 
ทา่นจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยคุกลาง มีระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เป็นสิง่ก่อสร้างที่มขีนาด
ใหญ่ที่สดุและใช้เวลาสร้างนานท่ีสดุในโลก ที่เกิดขึน้ด้วยฝีมือของมนษุย์ มกีารเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยงัมแีรงงาน
จากพวกนกัโทษผู้ซึง่ถกูโกนหวั และมีตรวนเหลก็คล้องคอ คนเหลา่นีต้้องท างานในถ่ินทรุกนัดารทา่มกลางอณุหภมูิเลวร้าย 
คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดรู้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดหูนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สง่มามกัถกูขโมยกิน
หรือถกูยกัยอกน าไปขาย คนงานนบัพนัจึงต้องล้มตาย ร่างถกูฝังอยูใ่ต้ก าแพง ก าแพงเมืองจีนจงึได้รับการขนานนามวา่เป็น 
“หลุมฝังศพที่ยำวที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกวา่ 50,000 กิโลเมตร ซึง่สามารถล้อมโลกกวา่ 1 รอบ ก่อนที่จะ
มีการใช้อฐิในการก่อสร้าง ก าแพงเมืองจีนถกูสร้างขึน้โดยใช้หิน ดนิ และไม้  บางครัง้มกีารแพ็คดินไว้ระหวา่งไม้แผน่ใหญ่ 
และมดัไว้ด้วยกนัโดยเสือ่ทอบริเวณใกล้กรุงปักก่ิง ก าแพงเมืองจีนถกูสร้างโดยใช้หินออ่น ในบางสถานท่ีก าแพงถกูสร้างโดย
ใช้หินแกรนติ บางแหง่ก็ใช้ดินเผา ทางตะวนัตกของจีน ก าแพงถกูสร้างโดยใช้โคลน ท าให้ช ารุดได้งา่ยกวา่ ก าแพงเมืองจีนท่ี
เราเห็นกนัทกุวนันี ้สว่นใหญ่ถกูสร้างในราชวงศ์หมิง แวะชมอญัมณีที่ประเทศจีนยกยอ่งวา่มีคา่อยา่งล า้เลศิยิง่กวา่ทองและ
เพชรนัน่ก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล า้คา่ เป็นสริิมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิต
เจริญรุ่งเรือง สง่เสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มัง่คัง่ โชคดี อายยุืนยาว ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผา่
เย้า ซึง่เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค 



 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนูจีน) 

บา่ย  จากนัน้แวะซือ้ยาครอบจกัวาลเป่าฟู่ หลงิ หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีงและมีสรรพคณุมากมาย 
ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น า้ร้อนลวก หรือ น า้มนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี 
หรือจะทาเพื่อปอ้งกนัผิวไหม้เสยีจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วแก้ปัญหา สวิ ฝา้ จดุดา่งด าบนใบหน้าให้หน้าเนียน
ใส จากนัน้น าทา่นดินทางสู ่Snow World ลำนสกีและลำนกิจกรรม ช่วงหน้ำหนำว ซึง่จะมีลานสกีและกิจกรรมฤดหูนาว
ตา่งๆ ให้ทา่นได้สนกุสานเลอืกเลน่ตามอธัยาศยั **ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำอุปกรณ์เคร่ืองเล่น** (กรณีลานสกียังไม่เปิด หรือ
หิมะละลายหรือยังไมพร้อมให้บริการ จะเปลียนไป ชม พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ แทน พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะ
แบบ 3 มิติ ทีท่่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์น้ันๆได้อย่างเสมือนจริง)  แวะชม ร้ำน
ยำงพำรำ เลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าหม่ ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนัน้เดินทางสู่ 
ถนนหวังฟู่จ่ิง แหลง่ช้อปปิง้ที่ใหญ่ที่สดุในเมืองปักก่ิง มีร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทัง้ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และร้านหนงัสอื ครบครัน พาทา่นจบัจ่ายกนั อยา่งเพลดิเพลนิอยา่งยิง่ สว่นใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมดงัราคาตายตวั
ตอ่รองไมไ่ด้ และยงัมีร้านก๊ิฟช้อปราคายอ่มเยาให้เลอืกซือ้ 

ค ่า  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan  BBQ ซีฟู้ด  

เข้ำสู่ที่พัก 5L HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั 

 

วันที่ 5 วดัลำมะ-ตลำดรัสเซีย-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปักกิ่ง-ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู 

เช้า  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เข้าชม วดัลำมะ (ยงเหอกง) วดัใหญ่ที่เกา่แก่และมีช่ือเสยีงในกรุงปักก่ิง สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดมิเคยเป็นต าหนกัที่
ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชายสี ่ผู้ เป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดเิฉียนหลงแหง่ราชวงศ์ชิง ตอ่มาตัง้แตช่่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาที่น่ีได้กลายป็นศนูย์กลางของศาสนาพทุธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบต นมสัการพระพทุธรูป
อารยเมตไตรย์ทีง่ดงามและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไม้จนัทน์องค์ใหญ่ที่สดุในโลกและได้ถกูบนัทกึ
ไว้ในกินเนสบุ๊ค ประดษิฐานอยู่  ภายในศาลาหมื่นสขุ “วา่นฟู่ เก๋อ” จากนัน้ชม “พระรำชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน” อทุยานท่ี
ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคนุหมงิที่ขดุขึน้ด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทบั



 

 

ของพระนางซูสไีทเฮาและจกัรพรรดิกวางส ูชมระเบียงกตญัญ ูและเรือหินออ่น 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนูจีน) 

บา่ย  อิสระช้อปปิง้ที่ ตลำดรัสเซีย แหลง่ช้อปปิง้ที่อยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บริเวณทีต่ัง้ของสถานทตู
นานาชาติ มีร้านค้ากวา่ 300 ร้านตัง้เรียงรายไปตามสองข้างถนน ไมว่า่จะเป็น ผ้าไหม, เสือ้ผ้า , งานฝีมือ , เคร่ืองหนงั , ของ
ที่ระลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและสง่ จนถึงเวลานดัหมายน าทา่นเดินทางไปทา่อากาศยานปักก่ิง 

17.05  เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615 ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

21.20  เดินทางกลบัถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทำรก พักเดี่ยว 

04 - 08 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

11 - 15 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

18 - 22 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

25 - 29 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

15 - 19 Feb 2019  19,888  19,888 19,888 6,000 4,500 



 

 

22 - 26 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

01 - 05 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

08 - 12 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 6,000 4,500 

15 - 19 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

22 - 26 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

29 Mar - 02 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 6,000 4,500 

 

หมำยเหตุ 

**กรณีลกูค้ำต้องกำรซือ้ตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำติดต่อคอนเฟิร์มเวลำกับเจ้ำหน้ำที่อีกครัง้** 

สิ่งที่ลกูค้ำจ ำเป็นต้องรับทรำบก่อนเดนิทำง 

-  เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการ 
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไขม่กุ, ผ้าไหม, ผีชิว,
ร้านยางพารา ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้าน
จ าเป็นต้องให้ทกุทา่นแวะเข้าไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูค้าทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสนิค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไม่วา่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจา่ยคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 

-  ลกูค้าทา่นใดที่อยูต่า่งจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่อ่นท าการจอง
ทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า กรณีทา่นต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิด



 

 

ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตผุลทางด้านความ
ปลอดภยัเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบวา่  ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ ในทกุกรณี 



 

 

 



 

 

*** ออกเดินทำงขัน้ต ่ำ  20 ท่ำน หำกเดนิทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ขอสงวนสทิธ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน 

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

อัตรำค่ำบริกำรรวม  
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ปักกิ่ง(PEK) – กรุงเทพฯ(BKK)   
2.คา่วีซา่ทอ่งเทีย่วจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผู้ที่ถือพำสปอร์ตไทย (ต้องเดนิทำงไปและกลบัพร้อมคณะเท่ำนัน้)  
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 ิ20 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้องช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการบิน
โดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6.(6.1)ค่ำทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้ำ 1 ท่ำน 

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

เงื่อนไขในกำรจอง  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อท่ำน  และช ำระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 15 วนัล่วงหน้ำ (การไมช่ าระ
เงินคา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง) 

กำรยกเลกิกำรจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ เมื่อทา่นตกลง
จองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่



 

 

กรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือ
คืนเงินได้ 

หมำยเหตุ :  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัทฯ และเมื่อทา่นตกลงชา
ระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดนิทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
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 เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพกั ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง และอาจมีคา่บริการ
เพิ่มเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้  
11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ผา่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่
คืนคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

12. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ
ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภำพ กำรเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทั่วไป และ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้
ทัง้หมด 

 


