
 

 

รหัสทัวร GS1903239 
ทัวรจีน BEIJING จิ้งจอกภูเขาหมิะ 5 วัน 3 คืน (HU) 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวงัตองหาม อุทยานฟ�าสวรรค กายกรรมปกกิง่ หอบูชาฟ�าเทียนถาน  
หมูบานยุโรป ถนนหวังฟู�จิ่ง กําแพงเมืองจีนจีหยงกวน BEIJING SNOW WORLD  

พระราชวังฤดรูอน ศาลเจาปم�เซียะ 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                           
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 8 เคานเตอรสายการบิน HAINAN AIRLINES 
(HU) โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเตรียมพรอมกอนเดินทาง  
ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรบัและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ี
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
DAY 2 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองปกกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม –ไหวพระหยก
ที่อุทยานฟ�าสวรรค – รานนวดเทา – กายกรรม                                                  
01.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN 

AIRLINES (HU) เท่ียวบินที่  HU7996  **มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง** 

 
07.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย.... 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัส
ขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, 



 

 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จตุัรัสแหงน้ีถกูสรางข้ึนในสมัย
ราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 
1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและได
เปล่ียนช่ือมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจบัุน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปน
สัญลักษณท่ีสําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ต้ังของสถานท่ีสําคัญทางราชการอีกท้ัง
เคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว
มากมาย จากน้ัน 

 
นําทานชม พระราชวังตองหาม ต้ังอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เปน
พระราชวังหลวงมาต้ังแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถงึราชวงศชิง พระราชวังตองหาม
ยังรูจักกันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร 
อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระท่ีน่ัง 75 องค หอพระสมุด 
หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเช่ือมกันโดยตลอด มคูีและ
กําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ต้ังแต พ.ศ. 
1949 จนถงึ พ.ศ. 1963  ในอดีตพระราชวงัแหงน้ี เปนเขตหวงหามไมไหประชาชน
เขา แมขาราชการช้ันสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จงึเรียกพระราชวงัน้ีวา 

TIANANMEN SQUARE 



 

 

"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวงัแหงน้ีกั้นพระองคจาก
โลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลาน้ีตองอาศัยอยูใน
นครตองหามตลอดชีวติ เพ่ือความสําราญของจักรพรรด ิในวังจะมีวเิสท 6,000 คน 
ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแล
ให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด 
และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 

 
นําทาน ไหวพระหยกท่ีอุทยานฟ�าสวรรค สักการะพระพุทธรูปหยกขาวศิลปะพมา ใน
พระที่น่ังเฉิงกวงบนป�อมกลม สวนเป�ยไห กรุงปกกิง่ ตํานานกลาววา พระหมิงกวนได
อัญเชิญมาจากพมา ในรัชสมัยพระเจากวงซวี่แหงราชวงศชิง ป 1894 ตอมาคราว
กองทัพแปดชาติบกุกรุงปกกิ่ง ปลนชิงสวนเป�ย ไดละเวนพระพุทธรูปองคน้ี แตมีรอย
ทําลายไวท่ีพระหัตถขางซาย  

เท่ียง      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

FORBIDDEN CITY 



 

 

จากน้ันนําทานแวะ รานนวดเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา เปนอีกวิธีหน่ึง
ในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ  
นําทานชมโชวสุดตระการตา กายกรรมปกกิง่ เปนโชวที่ข้ึนช่ือของเมอืงปกกิ่ง ซึ่งเปน
การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของ
รางกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถ
หลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับ
มอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและโวกายกรรมปกกิง่น้ันยังช่ือเปนโชว
กายกรรมท่ีมช่ืีอกองโลกมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูสุกี้สมุนไพร 
พักที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเทา    
 
DAY 3 
หอฟ�าเทียนถาน – รานยางพารา – หมูบานยุโรป – ไขมกุ – ถนนหวังผูจิ่ง            
เชา      บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู หอบูชาฟ�าเทียนถาน ถกูลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หน่ึงใน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดงดังที่สุดแหงหน่ึงในจีน สรางขึ้นมาต้ังแตสมัยราชวงศหมงิ ค.ศ.
1420 เปนสถานท่ีซึ่งจกัรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง
เทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟ�าตกตองตามฤดกูาล ขอใหพืชพนัธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ



 

 

เปนประจําทุกป ปจจบัุนกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นท่ีกวา 
1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไป�กวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป  
จากน้ันนําทานสู รานยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเคร่ืองนอนเพ่ือ
สุขภาพชนิดตางๆ 

 
สวนยุโรปจากน้ันนําทานชม หมูบานยุโรป ใหทานไดชมบานเรือนท่ีตกแตงสไตลตางๆ 
เชน ฝร่ังเศส อเมริกา อิตาลี โปตุเกต เปนตน ถือเปนจุดชมววิและสถานท่ีพักผอน
ระดับ 4A ท่ีมีพื้นท่ีโดยรวมกวา 1,500 ไรทีป่ระกอบไปดวยไรองุน โรงงานบมไวน 
และโรงกลั่นสุรา 

เท่ียง      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทาน รานไขมุก เลือกซื้อครมีไขมุกบํารุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุกน้ําจืด ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 
จากน้ันนําทานสู ถนนหวังฟู�จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเปนที่ชอปปم�งที่ใหญท่ีสุดในเมือง
ปกกิง่ เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิง่ผาน มีหางสรรพสินคา 
พลาซา และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และ
รานหนังสือ ครบครัน พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคา
แบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมรีานกิ๊ฟชอป ราคายอมเยาใหเลือกซื้อ 

TIAN TAN TEMPLE 



 

 

นอกจากน้ี บริเวณใกลเคียงยังมถีนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ท่ี
ไมถูกปากคนไทยเทาไหร ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปم�ง ชมววิ ตามอัธยาศัย 

 
 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที ่       GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเทา    
 
DAY 4 
รานหยก - กําแพงเมืองจีนจีหยงกวน – SNOW WORLD (ไมรวมเคร่ืองเลนอุปกรณ)  – รานบัว
หิมะ – แชน้ําพุรอนที่โรงแรมที่พักในหองสวนตัว                                     
เชา      บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานสู รานหยก ซึง่เปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอัน
ลํ้าคาแกคนท่ีทานรัก จากน้ันนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกวา 
“กําแพหมื่นล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวติัศาตรของ
ประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน 
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําวา ซวงหนู ต้ังแตสมัยราชวงศโจว 
(ราว 450 ปกอนคริสตกาล)  



 

 

 
เท่ียง      บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ตอมานําทานเดินทางสู BEIJING SNOW WORLD (กรณีSNOW WORLD ยังไม
เปดจะเปลี่ยนไป 3D ARTแทน)สถานท่ีแหงน้ีเองที่จะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ บนลาน ซึง่มรีะดับความหนาของหิมะอยูในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรี
สอรท สถานท่ีแหงน้ีพร่ังพรอมไปดวยอุปกรณการเลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน  
ใหทานไดสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน และ
คาครูฝกอุปกรณ) 

 

GREAT WALL OF CHINA 



 

 

 
นําทานสู ศูนยสมุนไพรจีน ชมครีมเป�าซูถงั หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ”  สรรพคุณ
เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

ค่ํา      บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกกิ่ง 
พักที ่            HOT SPRING  HOTEL โรงแรมน้ําพุรอนจีนหรือเทียบเทา    
          **เปนโรงแรมแชน้ําพุรอนในหองน้ําสวนตัวภายในหองพักของลูกคา** 
 
DAY 5 
พระราชวังอวี้เหอหยวน-รานปم�เซียะ-กรุงเทพฯ                       
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม พระราชวังฤดูรอน หรือ อวี้เหอหยวน สถานท่ีทองเท่ียวขึ้นช่ือท่ีพลาดไมได
เมื่อมาปกกิง่   ประเทศจีน หน่ึงในพระราชวงัสําคัญของจีนโบราณท่ียังคงเหลือเปน
หลักฐานความยิ่งใหญจากอดีต ซึ่งนอกจากตัวอาคารที่สวยงามแลว ภายในวังยังเต็ม
ไปดวยสิ่งปลูกสรางและงานศิลปะที่ทรงคุณคา และบริเวณโดยรอบโอบลอมดวย
ทะเลสาบคุนหมิงอันโดงดัง ซึ่งเกิดจากการใชแรงงานคนสราง ปจจบัุนพระราชวังฤดู

BEIJING SNOW WORLD 



 

 

รอนพรอมดวยอุทยานอ๋ีเหอ หยวน เปนมรดกโลกภายใตช่ือ "พระราชวังฤดูรอนและ
อุทยานในกรุงปกกิ่ง" เมื่อป พ.ศ. 2541 

 
 

เท่ียง        บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนู อาหารแตจิ๋ว 
จากน้ันนําทานสู ศาลเจาปم�เซียะ สถานท่ีศักดิสิ์ทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน 
ท่ีน่ีทานจะได                                                                                                                             
ศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะ
สําหรับทานท่ีทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน  

19.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
HAINAN AIRLINES เท่ียวบินที่ HU7995  **มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

23.55 น.   เดินทางถงึ 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 
หองละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน 

อัตราทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
04-08 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

11-15 ธันวาคม 62 12,989 15,989 15,989 5,500 7,900 

18-22 ธันวาคม 62 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

25-29 ธันวาคม 62 14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

26-30 ธันวาคม 62 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

27-31 ธันวาคม 62 19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 
63 

21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 
63 

21,989 24,989 24,989 5,500 7,900 



 

 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.
63 

19,989 22,989 22,989 5,500 7,900 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01-05 มกราคม 63 17,989 20,989 20,989 5,500 7,900 

08-12 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

15-19 มกราคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 
05-09 กุมภาพันธ 

63 
14,989 17,989 17,989 5,500 7,900 

12-16 กุมภาพันธ 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

19-23 กมุภาพันธ 
63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04-08 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

11-15 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

18-22 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

25-29 มีนาคม 63 13,989 16,989 16,989 5,500 7,900 

 



 

 

** 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** 
 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ 
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน
อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย ** 
 
 
 



 

 

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

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน HAINAN 
AIRLINES (HU)  อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกนิ 
23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจาํกัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) 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 ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติท่ีใชวีซาจายเพ่ิมจาก
คาทัวร 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 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง



 

 

ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 15 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 ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

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 

 กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง 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 )หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสท้ังสิ้น ทางบ  ่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 ** 
 



 

 

 
 


