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เที่ยวแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พักหรูโรงแรมKEMPINSKI 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ์- มีนาคม 2563  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 26,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ปักก่ิง (สนามบินปักก่ิง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG674 : 23.40-05.20 น.) 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง – หมี่หยนุ – เมืองโบราณกู๋เปย – ก าแพงเมืองจีนดา่นซือหมา่ไถ (นัง่กระเช้าขึน้-ลง) 
วนัท่ี 3   ผา่นชมและถ่ายรูปหอประชมุ APEC – จตรัุสเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – THE PLACE 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัฤดรู้อน – ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลมิปิครังนก – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง OPTION : โชว์การแสดงกงัฟู 
วนัท่ี 5.  หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปปิง้ตลาดรัสเซีย – ปักก่ิง (สนามบิน ปักก่ิงแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG615 : 

17.20-21.15 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์
พอร์ท) (TG674 : 23.40-05.20 น.) 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG674  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ปักกิ่ง – หมี่หยุน – เมืองโบราณกู๋เปย – ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 
(น่ังกระเช้าขึน้-ลง) 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท  สนามบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการ ต้อนรับกีฬา
โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนกัเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้
แบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซ า 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหมี่หยุน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่ วโมง)  อ าเภอหมี่หยุน เป็นเมืองโบราณ มีประวตัิศาสตร์อัน

ยาวนานไปประมาณ 10 ล้านปี ท่ีผา่นมาบรรพบรุุษสร้างเมืองในแผน่ดินนี ้พืน้ท่ี MIYUN เป็นเนินเขาที่เงียบสงบ น าท่านเที่ยว 
ชมเมืองโบราณกู๋ เป่ย (GUBEI WATER TOWN) หรือ กู๋ เป่นสุ่ยเจิน้ (GUBEI SHUI ZHEN) ซึ่งตัง้อยู่ในอ าเภอหมี่หยนุ 
อยูใ่ต้ก าแพงเมืองจีนโบราณ มีประวตัิยาวนานถึง 4,100 กว่าปี  ซึ่งเป็นก าแพงเมืองจีนโบราณสว่นหนึ่งที่เก่าแก่ที่สดุของจีน 
ใต้เชิงเขาที่ตัง้ดา่นซือหมา่ไถ มีบอ่น า้พ ุ2 แหง่ ซึง่แหง่หนึง่เป็นน า้พรุ้อน และอีกแหง่หนึง่เป็นน า้พเุย็น และน า้พทุัง้สองแหง่ไหล
มารวมกนักลายเป็นทะเลสาบยวนหยางห ูการสร้างเมืองริมน า้นีแ้หง่นีจ้ึงใช้ธารน า้ที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลกั ให้ทา่นเดินชม
และเก็บภาพความประทับใจของตัวอาคารที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง และชิง ตลอดจนโซนจัดแสดง
วฒันธรรมดัง้เดิมที่จดัแสดงได้อย่างลงตวั นอกจากนีภ้ายในเมืองโบราณยงัมีร้านค้าของโบราณ ทัง้อาหาร ของที่ระลกึ ขนม 
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รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบดัง้เดิมและปัจจบุนัให้เลอืกช้อปอีกมากมาย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

 
 น าทา่นเที่ยวชม ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า CABLE CARไป-กลับ) ก าแพงเมืองจีนด่านนีเ้ป็นด่านที่มี

ช่ือเสียงมาก ได้ช่ือว่าเป็นสดุยอดแห่งก าแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นก าแพงเมืองจีนที่ยงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศ์หมิ
งเพียงแหง่เดียวของจีนท่ียงัไมผ่า่นการบรูณะซอ่มแซม อีกทัง้ยงัตัง้อยูบ่นภมูิประเทศที่เป็นผาสงูชนั ท าให้ทิวทศัน์สวยงามมาก  
ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสนัเขาที่สูงชัน เลื่องช่ือเพราะความโดดเด่นที่เป็นเอกลกัษณ์ มีป้อมปราการตัง้
ตระหง่านอยูส่องฟากของไหลเ่ขา ป้อมปราการเหลา่นีเ้รียงรายอยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป แต่ละป้อมมี
ระยะหา่งเพียงประมาณ 140 ม. สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขนุเขาที่สงูตระหง่าน ท าให้ดา่น ซือหมา่ไถเป็นก าแพงเมอืงจีนท่ี
งดงามยิ่งนกั   ช่วงค ่าน าทา่นชมการแสดงน า้พ ุท่ีสวยงาม ภายในเมืองโบราณกู่เป่ย ซึง่สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นกัทอ่งเที่ยว
เป็นอยา่งยิ่ง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
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ที่พัก โรงแรม  SUNRISE EAST KEMPINSKI HOTEL หรือเทียบเทา่  5 ดาว 
เป็นโรงแรมที่มีห้องพกัขนาดใหญ่และกว้างขวาง  ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาติอากาศบริสทุธ์ิ  มีทะเลสาบและภเูขาล้อมรอบ  มี
ทิวทศัน์ที่สวยงาม ภายในโรงแรมตกแตง่หรูหรา สวยงาม อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่น และเดินเลน่ถา่ยรูปเลน่บริเวณโรงแรมตาม
อธัยาศยั 

 

 

วันที่ 3 
ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC – จตุรัสเทียนอันเหมิน – 
พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมนิ – THE PLACE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่น ผ่านชมและถ่ายรูปหอประชุม APEC  ซึง่เป็นสถานท่ีที่ใช้ส าหรับการประชมุความร่วมมอืทางเศรษฐกิจ APEC ของ

ผู้น าแตล่ะประเทศ ซึง่เป็นถือเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่น่าสนใจเลยทีเดียว จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง 
เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐานะ
เทียบเทา่กบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจาก
สมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอยา่งรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันี ้
ปักก่ิงมีถนนที่สลบักนั ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมือง
ใหญ่ของโลก   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรัุสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 
ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจตัรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พิพิธภณัฑ์การปฏิวตัิแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมี หอร าลกึ
ทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน  
น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน
ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม” เหตทุี่เรียกพระราชวงัต้องห้าม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหง่สวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ที่
ต้องห้าม คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ...อาหารแมนจู) 
 น าทา่นช้อปปิง้ที่ย่าน THE PLACE แหลง่ช้อปแห่งใหม่ในปักก่ิงภาษาจีนเรียกว่า SHIMAOTIANJIE THE PLACE ตัง้อยู่บน

ถนนDONG DA QIAO LU มีสนิค้าแบรนเนอร์ให้เลอืกช้อปปิง้ อยา่งเช่น ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นต้น ห้างนีเ้ปิด
ได้ไมน่านและยิ่งใหญ่สไตล์จีน เพราะมีจอLCD ขนาดใหญ่ยกัษ์ 6,000 ตารางเมตร 

ที่พกั โรงแรม  ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 

 

วันที่ 4 
พระราชวังฤดูร้อน – ถ่ายรูปด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิครังนก – ถนน
หวังฝู่จิ่ง OPTION : โชว์การแสดงกังฟู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นเดินทางสู ่ พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจาก

ตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวงัฤดรู้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรู้อนและสวนดอกไม้ในสมยักุบไลข่าน 
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทพัเรือมาบรูณะซอ่มแซมจนเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบนั 
ภายในพระราชวงัประกอบด้วย ต าหนกัเลอโช่วถัง สถานที่ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเตีย้น สถานที่ว่า
ราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน 
(ระเบียงยาวลดัเลาะไปตามริมทะเลสาบคนุหมิงตกแตง่ด้วยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอือ้อ านวยต่อ
สิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคล้ายกบั “รังนก”ที่มี
โครงตาขา่ยเหลก็เหมือนก่ิงไม้ เพดานและผนงัอาคารที่ท าด้วยวสัดโุปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูล้ายกบั
พระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างขึน้
เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW AND OVE ARUP ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครง
ร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดเูหมือนน า้ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก DUBLIN’S TRINITY 
COLLEGE 

 

 
 น าทา่นสู ่ถนนหวังฝูจ่ิง ซึง่เป็นศนูย์กลางส าหรับการช้อปปิง้ที่คกึคกัมากที่สดุของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทัง้ห้างสรรพสินค้าช่ือ

ดงัตา่งๆ และร้านค้า ร้านอาหารศนูย์กลางความบนัเทิงมากมายที่จะสร้างสีสนัให้กบัผู้ที่มาจบัจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนีเ้ชิญ
ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 OPTION : ท่านสามารถเลือกซือ้เสริม โชว์การแสดงกังฟู (RED THEATRE BEIJING KUNG FU SHOW ) ราคาท่านละ 
300หยวน เป็นการแสดงโชว์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่เรียกว่ากงัฟู  เป็นโชว์ที่ค่อนข้างมีช่ือเสียงมากในกรุงปักก่ิง ซึ่งสามารถ
สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยวได้เป็นอยา่งดี ใช้เวลาแสดงประมาณ 1 ชัว่โมง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม ORIENT MGM INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 
หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอร์ท) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG615 :17.20 – 21.15 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่หอฟ้าเทียนถาน ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักก่ิง มีเนือ้ที่ทัง้หมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจกัรพรรดิแห่ง

ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเข้าฤดหูนาวถึงเดือนอ้ายตามจนัทรคติทกุปี พระจกัรพรรดิ
จะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียวได้ผลอุดม ประกอบด้วยต าหนกัฉีเหนียนเตีย้น ต าหนกัหวง
ฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม และสินค้าCOPY ยี่ห้อดงัมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผ้า 
รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    
 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบิน 

17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ : เที่ยวแบบฮ่องเต้ ไม่ลงร้าน พกัหรูโรงแรมKEMPINSKI  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-25 ก.พ.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 
วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 13,900.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค.63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,900.- 
วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 

วนัท่ี 26-30 มี.ค.63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 14,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ(ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

 

 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

  
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
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3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
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7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
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4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเช็คราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
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1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


