
 

 

รหัสทัวร GS1903096 

ทัวรจีน ปกก่ิง โคตรพยัคฆผูย่ิงใหญ 5 วัน 3 คืน (TG) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวงัตองหาม หอบูชาฟ�าเทียนถาน วัดลามะ รานไขมกุ ทะเลสาบโฮวไห 
กําแพงเมืองจีนจีหยงกวน BEIJING SNOW WORLD ถนนหวังฟู�จิ่ง พระราชวังฤดูรอน 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปกกิ่ง                                           (B/L/D) 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ช้ัน 4 ประตูทางเขา 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที ่TG674   ** มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

 
DAY 2 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม - หอฟ�าเทียนถาน - ศูนยสมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - โชว
กายกรรมปกกิง่                                   (B/L/D) 

 
05.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย

ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย....
จากน้ัน นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาด

ใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 
เมตร) สามารถจปุระชากรไดถึง 1 ลานคน จตุัรัสแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง (เมือ่
ปค.ศ. 1417) เดิมมช่ืีอวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัย
จักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปล่ียนช่ือมาเปน “เทียนอัน
เหมิน” มาถงึปจจบัุน จตุัรัสเทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของประเทศจีนเพราะ
เปนท่ีต้ังของสถานท่ีสําคัญทางราชการอีกท้ังเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองใน
ประวติัศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย จากน้ัน 



 

 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม พระราชวังตองหาม ต้ังอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวัง
หลวงมาต้ังแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหามยังรูจกักันในนาม 
พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลมุพื้นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอง
ท้ังหมด 9,999 หอง และมีพระท่ีน่ัง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยัง
มีสวน ลานกวาง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใช
ระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ. 1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวัง
แหงน้ี เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณี
พิเศษ จึงเรียกพระราชวังน้ีวา "พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูใน
พระราชวังแหงน้ีกั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่ง
คนเหลาน้ีตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพ่ือความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมี
วิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 

FORBIDDEN CITY 



 

 

คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 
ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 

 นําทานสู หอบูชาฟ�าเทียนถาน ถกูลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีโดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน สรางข้ึนมาต้ังแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปน
สถานท่ีซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพร
ใหฝนฟ�าตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป ปจจบัุน
กลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นท่ีกวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตน
ไป�กวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป  

 

 
นําทานสู ศูนยสมุนไพรจีน ชมครีมเป�าซูถงั หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ”  สรรพคุณเปน
เลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 
นําทานชมโชวสุดตระการตา กายกรรมปกกิง่ เปนโชวที่ข้ึนช่ือของเมอืงปกกิ่ง ซึ่งเปนการ
แสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการ
แสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน เชน 

TIAN TAN TEMPLE 



 

 

โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูใน
พ้ืนท่ีจํากัดและโวกายกรรมปกกิ่งน้ันยงัช่ือเปนโชวกายกรรมที่มช่ืีอกองโลกมาก 

 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่  FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว

จีนหรือเทียบเทา    
 
DAY 3 
วัดลามะ – รานผลิตภณัฑยางโอโซน -  ทะเลสาบโฮวไห– ไขมุก  - น่ังรถสามลอเท่ียวชมหูถง  
(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม วดัลามะ  วดัองคชายส่ี หรือ ยงเหอกงต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุง
ปกกิง่ วดัแหงน้ีสรางขึน้ตามพระราชโองการของ คังซีฮองเต เพ่ือใชเปนที่ประทับสําหรับพระ
ราชโอรสองคที่ 4 ท่ีช่ือวา "หยงเจิ้น" โดยพระองคไดพระราชทานพ้ืนท่ีสวนหน่ึงของวังแหงน้ี
ใหกับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หน่ึงในนิกายยอยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพ่ือต้ัง
เปนวัด ภายหลังท่ีพระองคสวรรคต ฮองเตองคใหมไดพระราชทานพ้ืนท่ีท้ังหมดของวังใหกบั
วัด และเปล่ียนช่ือท่ีน่ีเปน "วัดลามะ" อยางที่เราเรียกกันในปจจุบัน ในสมัยกอนท่ีน่ีจะมีพระ



 

 

ทิเบตมาจําพรรษาแตปจจุบันเร่ิมนอยลง เพราะท่ีแหงน้ีกลายเปนแหลงทองเท่ียวหลักอีกแหง
ของเมืองปกกิ่ง 

 
จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอน
เพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ จากน้ันนําทานน่ังสามลอถีบ “หูถง” ชมเขตบานเกาปกกิ่ง หูถงเปนช่ือ
เรียกตรอกซอกซอย ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหยวน (ศตวรรษที่ 13) ส่ิงปลูกสรางในหูถง
สวนใหญเปนบานจีนแบบโบราณท่ีเรียกวา “ซื่อเหอเยวี่ยน” เปนบานช้ันเดียว มีลานอยูตรง
กลาง และมีหองอยูโดยรอบท้ัง 4 ทิศ ใหทานน่ังรถสามลอชมเขตเมืองเกาคันละ 2 คน 
ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเกาๆ ชมบานเกาท่ี
อนุรักษไวประมาณ 2,000 หลัง 

YONGHE TEMPLE 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารนําทาน รานไขมุก เลือกซื้อครมีไขมุกบํารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุกน้ําจืด ที่

เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 
จากน้ันนําทานชม ทะเลสาบโฮวไห เปนทะเลสาบขนาดใหญท่ีต้ังอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยู
ในยานทองเท่ียวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ได
ตกแตงในแบบของตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบ
ตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวปกกิ่งยอดนิยมของโฮวไห 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนู สุกี้มองโก 
พักที ่ FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว

จีนหรือเทียบเทา    
 

DAY 4 
รานหยก - กําแพงเมืองจีนจีหยงกวน – SNOW WORLD(ไมรวมเคร่ืองเลนอุปกรณ)   – ถนนหวังฟู�จิ่ง                   
(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทุกทานสู รานหยก ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคา
แกคนท่ีทานรัก จากน้ันนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกวา “กําแพหมื่น
ลี้” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวติัศาตรของประเทศจีนอัน
ยาวนาน กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปจจบัุนสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ท้ังน้ีเพ่ือป�องกัน
การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําวา ซวงหนู ต้ังแตสมยัราชวงศโจว (ราว 450 ปกอน
คริสตกาล)  

 
  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง 
 ตอมานําทานเดินทางสู BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยังไมเปดจะ

เปลี่ยนไป 3D ARTแทน)สถานท่ีแหงน้ีเองท่ีจะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บน
ลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอรท สถานท่ีแหง
น้ีพร่ังพรอมไปดวยอุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน ไดแก แผนเล่ือนสกีหิมะ, 
มาลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เคร่ืองเลนสไลดจากภูเขาน้ําแข็งและอ่ืนๆ อีก
มากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนน้ําแข็งท่ีจะทําใหทานไดสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทัวรน้ี
ไมรวมคาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน และคาครูฝกอุปกรณ) 

GREAT WALL OF CHINA 



 

 

 
 จากน้ันนําทานสู ถนนหวังฟู�จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเปนที่ชอปปم�งที่ใหญท่ีสุดในเมืองปกกิง่ 

เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิง่ผาน มีหางสรรพสินคา พลาซา และ
รานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบ
ครัน พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมราคา
ตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอป ราคายอมเยาใหเลือกซื้อ นอกจากน้ี บริเวณ
ใกลเคียงยังมถีนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ท่ีไมถูกปากคนไทยเทาไหร 
ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปم�ง ชมววิ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง+ไวนแดง 
พักที ่ FU YONG YULONGHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว

จีนหรือเทียบเทา    
 
DAY 5 
พระราชวังอวี้เหอหยวน-รานปم�เซียะ-กรุงเทพฯ                      (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมพระราชวังฤดูรอน หรือ อวี้เหอหยวน สถานท่ีทองเท่ียวขึ้นช่ือท่ีพลาดไมไดเมื่อมา
ปกกิง่ ประเทศจีน หน่ึงในพระราชวงัสําคัญของจีนโบราณท่ียังคงเหลือเปนหลักฐานความ

BEIJING SNOW WORLD 



 

 

ยิ่งใหญจากอดีต ซึ่งนอกจากตัวอาคารที่สวยงามแลว ภายในวังยังเต็มไปดวยส่ิงปลูกสราง
และงานศิลปะที่ทรงคณุคา และบริเวณโดยรอบโอบลอมดวยทะเลสาบคุนหมิงอันโดงดงั ซึง่
เกิดจากการใชแรงงานคนสราง ปจจุบันพระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอ๋ีเหอหยวน เปน
มรดกโลกภายใตช่ือ "พระราชวังฤดรูอนและอุทยานในกรุงปกกิ่ง" เมื่อป พ.ศ. 2541 

 
     จากน้ันนําทานสู รานปم�เซียะ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกบัโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่น่ีทานจะได

ศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับ
ทานท่ีทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน  

17.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที่ TG615  **มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

21.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

SUMMER PALACE 



 

 

** หากลูกคาทานจําเปนตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของ
บริษัททุกคร้ังกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจจะมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือเวลาบิน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจอง
ทัวรเพราะประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2 – 3 ทาน 
อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 18 
ป) 

อัตราทานละ 

ผูใหญ 2 เด็ก 1 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
18 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน 
อัตราทาน

ละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
04 – 08 ธันวาคม 

2562 
18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

06 – 10 ธันวาคม 
2562 

18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

20 – 24 ธันวาคม 
2562 

17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 – 30 ธันวาคม 
2562 

19,989 22,989 22,989 5,000 9,900 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01 – 05 มกราคม 

2563 
21,989 24,989 22,989 5,000 9,900 



 

 

08 – 12 มกราคม 
2563 

17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

15 – 19 มกราคม 
2563 

17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 
05 - 09 กุมภาพันธ 

2563 
17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

07 - 11 กุมภาพันธ 
2563 18,989 21,989 21,989 5,000 9,900 

12 - 16 กุมภาพันธ 
2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

19 - 23 กมุภาพันธ 
2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

21 - 25 กมุภาพันธ 
2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 
2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04-08 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 



 

 

11-15 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

25-29 มีนาคม 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 
 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน ไมรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
** ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจกัคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก,รานไขมุก,รานเปم�ยเซี๊ยะ,
รานยางพารา  ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ 
ท้ังสิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมอืง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง ** 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ 
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน



 

 

อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  อัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
(TG)  อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมน้ํีาหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท   (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยืน่
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

ครั้งอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   



 

 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / 
ปกกิง่+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไม
สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 
4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.
อัฟกานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 
7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 
20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน)

  

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย  วัน กอนออกเดินทาง 30เน่ืองจากเปนทัวรราคา

โปรโมชั่นขออนุญาติเกบ็เต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีน่ัง
การจองภายใน 2 วันถัดไป กอนเวลา2วนั ตัวอยางเชน ทานจองวนัน้ี กรุณาชําระเงินใน 
16. 00 โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีน. เทาน้ัน 
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม ่ น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ )Waiting List  (ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ  

งราคาพิเศษจํานวนจํากัดตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ั   
 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 
 



 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง )ใดๆหามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณี
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาส ่วนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป )เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน(  
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา  6เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นท้ัง !! หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน 2 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และสงรูป
เขามาทางไลน ไดเลย 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทานใดที่เคยไป   ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได 24 
ตองทําการยื่นวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 **ขอขอบพระคุณทุกทาน  ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 



 

 

 
 


