
 

 

รหัสทัวร ZET1901293 
ทัวรจีน จนี ปกกิ่ง กําแพงเมอืงจีน เทียนสิน [เลสโก หอมหมื่นลี้] 
5 วัน 3 คืน (XJ) 
เทียนสิน   ปกกิ่ง   วัดลามะ   เมืองโบราณกูเป�ย   กําแพงเมืองจีนซือหมาไถ   
จัตุรัสเทียนอันเหมนิ   พระราชวังตองหาม   ตลาดรัสเซยี   พระราชวังฤดูรอน 
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน  
 
13.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางเขาหมายเลข 4 

เคานเตอร 4 สายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเครื่องบิน  

15.55 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเทียนจิน โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบิน
ที่ XJ808 (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 35 นาที)  

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนจิน ประเทศจีน เมืองเทียนจิน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสูที่พัก “เมืองเทียน
จิน” เมืองใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองปกกิ่ง   
นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Tianjin Airport ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง เมืองเทียนจิน - เมืองปกก่ิง  - วัดลามะ - รานบัวหิมะ – เมืองโบราณกูเป�ย - 
กําแพงเมืองจีนซือหมาไถ (ราคาทัวรนี้รวมตั๋วน่ังกระเชา)  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทุกทานโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปกก่ิง (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางโดยประมาณ 2 ชั ่วโมง) เดิมชื ่อ “เมืองเป�ยจิง” ดปนเมืองหลวงของ
ประเทศจีน เต็มไปดวยมนตเสนหของศิลปะ วัฒนธรรม หรือแมแตสถาปตยกรรม
ตางๆท่ีมีความสวยงามอลังกาล เมืองน้ีถือวาเปนศูนยรวมทางการเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน อีกทั้งยังเปน
เมืองหลวงที่มีแหลงทองเที่ยวนาสนใจมากมายและยังโดงดังไปทั่วโลก บางถึงกับ
ไดรับการยอมรับวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก 
นําทานเดนทางสู วัดลามะ หรือรู จักกันในอีกชื ่อ วัดหยงเหอกง (Yong He 
Gong) วัดใหญที่เกาแกของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง เปน
โบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชน
ชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น
ในประเทศจีน มีเนื้อที่กวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 1,000 



 

 

หอง แตเดิมวัดนี ้เคยเปนวังที ่ประทับขององคชายสี่ ของลํ ้าคาในวัดลามะคือ 
“พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝูเกอ” ซึ่งเปนวิหารที่สูง
ใหญที่สุดภายในวัดลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น กอดวยไมทั้งหมด 
ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไม
จันทนหอม สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือ
พื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองคมีน้ําหนักประมาณ 100 ตัน ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุก
วาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก 

 

 
 

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซู ถัง หรือที่รู จักกันดีในชื ่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้สไตล
ปกก่ิง (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกูเป�ย (Gubei Water Town) หรือ กูเป�นสุย
เจิ้น (Gubei Shui Zhen) เมืองนี้มีความเรียบงายและความสงางามแบบ
สมัยเกา บานเรือนตามทองถนนยังคงอนุรักษใหมีความคลายคลึงในสมัยกอน 
แสดงสไตลและคุณสมบัติของเมืองเกา ชองทางแมนํ้ากระจัดกระจายไปตาม



 

 

ถนน บานที่อยูติดริมแมแมนํ้า สามารถเยี่ยมชมไดทั้งกลางวันและกลางคืน ในยาม
คํ่าคืนทุกทานจะไดสัมผัสกับความเงียบสงบ ความสวยงามที่ชวนใหคุณตอง
หลงใหล จึงทําใหที ่แหงน้ีไดรับความนิยมในการมาทองเที ่ยวทั ้งชาวจีน และ
ชาวตางชาติ นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับภายในเมืองโบราณ
ที่มีรานคาของโบราณ ทั ้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเทา หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปจจุบันใหเลือกชอปอีกมากมาย 
 

 

 
 

นําทานโดยสารกระเชาขึ ้นไปยัง กําแพงเมืองจีนซือหมาไถ (Simatai The 
Great Wall) ** (ราคาทัวรน้ีรวมตั๋วโดยสารกระเชาทั้งไป และกลับ) ** สัมผัส
บรรยากาศ วิวทิวทัศนยามเย็นของกําแพงเมืองจีนซือหมาไถ ใหทานไดสัมผัสความ
งามที่แตกตาง ดานซือหมาไถ ถือวาเปนดานที่สวยที่สุดหากเปรียบเทียบกับ
ดานอื่นๆ เนื่องจากกําแพงเมืองจีนดานซือหมาไถ เปนดานแหงเดียวที่เปดให
นักทองเที่ยวสามารถเขามาเยี่ยมชมไดในชวงเวลากลางคืน ซึ่งสามารถพูดได
เลยวาบรรยากาศกําแพงในยามเย็น หรือในชวงเวลากลางคืนนั้นเปนชวงที่จะได
สัมผัสความสวยงามไดฟนที่สุด เพราะตลอดทางจะถูกประดับไปดวยแสงไฟอยาง
สวยงาม นอกจากน้ีดานแหงนี้ยังคงไวใหเห็นกําแพงเมืองจีนแบบดั้งเดิม เพราะ
เปนดานที่ยังไมไดรับการบูรณะอยางเต็มรูปแบบจึงทําใหทุกทานยังสามารถ



 

 

เห็นความเปนกําแพงเมืองจีนแบบดั้งเดิมโดยไมตองยอนเวลาก็สามารถเสมือน
เห็นของจริงในเวลาน้ัน  

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Gubei Mingsu Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 

พิเศษ!! น ําท ุกท านเข าพักที่ เม ือง
โบราณกูเป�ย ใหทุกทานไดสัมผัส และซึบ
ซับบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองโบราณ
กูเป�ย 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ปกก่ิง -  รานผลิตภัณฑยางพารา -  จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวัง
ตองหาม - รานหยก - ตลาดรัสเซีย 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน นํา
ทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly 
Peace) ตั้งอยูใจกลางเมืองปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ 
ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) 
สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 
(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซ่ึง
เปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อ
มาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่
สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคย
มีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว
มากมาย นําทานถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณ
รอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

 

 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (5)  
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม พระราชวังตองหาม (The Forbidden City) หรืออีก
หน่ึงชื่อเรียก “พระราชวังกูกง” (Gugong) ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตัุรัสเทียนอัน
เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั ้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง 
ครอบคลุมพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 
หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา รวมทั้งยังมี
สวน ลานกวาง ทางเดินเชื ่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที ่สูงถึง 11 เมตร
ลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั ้งแต ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 
1963  ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แม
ขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา 
"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้น
พระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคน
เหลานี้ตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ
ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่ง
มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็
จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลว
จะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 

 

 
 

นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือก
ซื้อเปนของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก นําทานชอปปم�งที ่ตลาดรัสเซีย (Russian 



 

 

Market in Beijing) แหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนด
เนมตาง ๆมากมาย อาทิ Gucci, Prada, Nike, Adidas และแบรนดชั้นนํา
อื่น ๆ จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่น่ี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูเปดปกกิ่ง (6) 
นําทานเขาสูที่พัก... Golden Phoenix Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ พระราชวังฤดูรอน - รานผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน (Summer Palace) หรือ อี้เหอหยวน 
(Yiheyuan) ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี ้มีพื ้นที ่ 1,813 ไร สวนใหญพื ้นที ่แหงน้ีเปน
ทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นไดมีคําสั่งใหนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา 
ใหช่ือวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหม่ืนป พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวน
ดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริม
ทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก 
โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนักตะวันออกไป
ยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวน
ดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลว
เสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดู
รอนแหงนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุด
ของจีน  
 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (8) 

นําทานแวะ รานปم�เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่น่ีทาน
จะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน 
เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปم�งที ่
ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก นําทุกทานโดยสารรถบัสปรบัอากาศไปยัง เมืองเทียน
จิน (ใชระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญเปนอันดับที่ 3 
ของประเทศจีน ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองปกกิ่ง    

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 

22.40 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เท่ียวบิน
ที ่XJ809 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 35 นาที) 

 
วันที่สี่ สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
02.15 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง และ

ไมมีเตียง 
พักเด่ียว

เพ่ิม 
ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 11,999 14,999 3,999 5,999 
06 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
13 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
20 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
11 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 
01 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
08 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999 
15 – 19 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
22 – 26 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
05 – 09 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
12 – 16 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
19 – 23 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 



 

 

26 – 30 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 
17 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร 

และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
7,900 บาท ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล คือ รานขายเสื ้อกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื ้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา



 

 

รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  



 

 

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 
 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 
เปนตนมา จะไมสามารถย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          
5. ทาจิกิสขาน       6. เติรกเมนิสถาน        7. อิหราน               8. อิรัก                     
9. ตุรก ี             10. อียิปต                   11. ซาอุดิอาระเบีย    12. ซีเรีย  
13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย           18. ซูดาน                    19. แอลจีเรีย         20. ไนจีเรีย                  
21. คาซัคสถาน    22. รัฐปาเลสไตน 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


