
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานต ์ปกัก ิง่-เฉงิเตอ๋ 5 ดาว  
วดัผูห่นงิ-ป้ีสูซ่านจวง-ก าแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ 

 6 วนั 4 คนื การบนิไทย 



   

โรงแรมทีป่ักกิง่ พกั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Wanda Realm Hotel-Beijing 北京万达嘉华酒店 (ชือ่เดมิ Pullman Beijing West Wanda) 

Address: Jia 18,ShiJingShanLu,Building 1,ShiJingShan district,Beijing 

http://www.wanda-beijing.com/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 นัดพบ สวุรรณภมู ิ x x ✈  

2 
กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – เฉิงเตอ๋ – วดักวนอมิ – พระราชวงัฤดู

รอ้นเฉิงเตอ๋ - เมอืงโปราณกูเ่ป่ย 
🍽 🍽 🍽 

GU BEI LIGHT 
HOTSPRING RESORT 

3 กูเ่ป่ย – ก าแพงดา่นซอืหม่าไถ – ปักกิง่ – โชวก์ายกรรม  🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

4 
ปักกิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – วงัโบราณกูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน 

– ถนนหวงัฝูจิง่ 
🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

5 
พระราชวงัฤดรูอ้น – วดัลามะ – หมู่บา้นโบราณทะเลสาบ

โห่วไห่  
🍽 🍽 🍽 WANDA REALM HOTEL 

6 
ปักกิง่–ผ่านชมสนามกฬีา – ถนนเฉียนเหมนิ – ตลาดรัสเซยี 

– กรุงเทพฯ 
🍽 🍽 ✈  

 

ชวนชมิ ! เป็ดปกักิง่ ตน้ต าหรบั เมนูอาหารแตจ้ิว๋ 

ชวนชมิ ! สกุ ีส้มนุไพร น า้จ ิม้ไทยรสจดั 

อรอ่ยไมอ่ ัน้ บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU 

มหานครปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมอืงขึน้ตรงต่อสว่นกลาง เป็น

ศนูยก์ลางการเมอืง วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตัง้อยูท่างภาคเหนือ

ของทีร่าบหัวเป่ย ในสมัยซโีจวมชีือ่เรยีกวา่ “ซือ่จี”้ เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิง้กั๋ว 

ตน้ศตวรรษที ่10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว ปักกิง่เป็นเมอืงหลวงตอ่เนือ่งมาอกี 4 

http://www.wanda-beijing.com/index.html


   

ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมมีรดกทางประวัตศิาสตรท์ีเ่ป็นสดุยอด

ของโลก ปักกิง่ไดร้ับการจัดตัง้ ใหเ้ป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 

ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว ปักกิง่มถีนนสายใหญ ่มตีกึสงูๆมากมาย ไมเ่พยีงแตร่ักษา

สภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วเพิม่ วซี่า 

12 – 17 เม.ย. 2563 46,900.- 9,000.- รวมวซี่าเดีย่ว 

ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท *รวมภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบินจีน รวม 2,100 บาท * รวมประกัน

อบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทุกวนัท่องเทีย่ว  

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น, ค่าทิปคนขับรถทอ้งถิ่น และค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ (รวม 200 หยวน) / 

รายการอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงินมี

การผันผวนและ/หรือสายการบนิขึน้ค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่

ท่องเทีย่วตา่งๆ  

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัพฤหสับด ี12 เม.ย. 63 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะ (D) เคาเตอรส์ายการบนิไทย 

(เขา้ประต ู2-3) 

23.50 น. เดนิทางไปปักกิง่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 674 (บรกิารอาหาร & เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัศกุร ์13 เม.ย. 63  ปักกิง่-เฉงิเตอ๋-วดักวนอมิผูห่นงิ-พระราชวงัไกลกงัวล-เมอืงโบราณกู ๋  

เป่ย 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปิกักิง่ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพือ่ตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถ

รองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพิม่เป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกวา่ 1 ลา้น

ตารางเมตร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาจนีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

07.00 น. น าท่านเดนิทางไปเฉงิเต๋อ (3 ชัว่โมงทางดว่น) ระวา่งทางท่านจะไดส้มัผัสทวิทัศนธ์รรมชาตอินัสวยงาม

ตลอดเสน้ทาง ภายในเมอืงเฉิงเตอ๋ มกีารผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮัน่และชนกลุม่นอ้ยเขา้ดว้ยกนั มี
เขตพระราชฐานอนักวา้งใหญ่ มหีมู่เจดยีส์วยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมวีดัชัน้นอกทัง้แปดรายลอ้ม แต่
ปัจจุบันเหลอืเพยีง 6 วดัเท่านัน้ (อาหารเชา้แบบกลอ่งชดุ KFC หรอื ชดุ MCDONALD ) 

  ถึงเฉิงเต๋อ น าท่านไปไหวพ้ระที่วดัผู่หนงิซือ่ นมัสการเจา้แม่กวนอมิพันตาพันมือองคใ์หญ่ ที่

แกะสลกัจากไมต้น้เดยีวทีง่ดงามและสงูทีส่ดุในประเทศจนี แลว้เดนิทางกลบักรุงปักกิง่ 

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าชมพระราชวงัไกลกงัวล “ป้ีสูซ่านจวง” ซึง่เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ 

เป็นสถานทีพ่ักผ่อนและลา่สตัวข์องจักรพรรดิเ์ฉียนหลง ภายในพระราชวงัแบง่ออก เป็น 4 สว่น สว่นที ่1 

ออกแบบเป็นพระต าหนักทีป่ระทบั อกี 3 สว่นเป็นพืน้น ้าและภูเขาซึง่ไดจ้ าลองความสวยงามของสถานที่



   
พักผ่อนทีม่ชี ือ่เสยีงทั่วจนีมาไวท้ีน่ี่ เชน่ ทวิทัศนภ์าคใตแ้ห่งดนิแดนเจยีงหนาน ความสวยงามของทอ้ง

ทุ่งมองโกเลยี และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) เป็นตน้ 

  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโบราณกูเ๋ป่ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร  

  หลงัอาหาร น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโบราณกูเ่ป่ย ยามราตรอียู่ดา้นหนา้ก าแพงเมืองจนีดา่น ซอืหม่า 

สรา้งเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอยู่รมิน ้า เต็มไปดว้ยอาคารเกา่ๆอย่างมเีอกลกัษณ์ สรา้งขึน้มาจากการบูรณะ
ย่านชุมชนที่ตัง้อยู่ตรงน้ีตัง้แต่สมัยอดตี เมื่อก่อนเคยเป็นที่อาศัยของคนที่คอยดูแลก าแพงเมืองจีนใน
สว่นน้ีอยู่ภายในฝ่ังดา้นในของก าแพง มีซากโบราณสถานเหลอือยู่เขาก็เลยพยายามสรา้งเมืองขึน้มา

ใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมส าหรับคนที่มาเที่ยวก าแพงเมืองจีนแลว้อยากถือโอกาส
เทีย่วชมอย่างอืน่ไปดว้ย เชน่น ้าพุดนตรี การแสดงทีใ่ชเ้ทคโนโลยีอนักา้วหนา้ของจีนมาใหช้มอย่างตืน่
ตาตืน่ใจ โดยเทคนคิน้ีสามารถเคลือ่นตกึไดท้ัง้หลงัแบบ 3D เลยทเีดยีว 

  ทีพ่กั GU BEI LIGHT HOTSPRING RESORT หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

  ** ท่านสามารถ แชน่ ้าแร่ทีโ่รงแรมไดแ้ต่ท่านตอ้งเตรยีมชดุว่ายน ้าไปเอง โดยแบ่งบ่อน ้าแร่

ออกเป็นชาย และ หญงิ (หากทา่นใดหวิ สามารถออกไปเดนิหาของกนิบรเิวณ Street Food ที่

เปิดจนถงึต ี4 ได)้ 

 

 

 

 
 
 

 
 

วนัเสาร ์14 เม.ย. 63  ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นซอืหมา่ไถ)-ปักกิง่-กายกรรมปักกิง่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านขึน้กระเชา้ ไปชมก าแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ (司马台长城) เป็นดา่นทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ได ้

ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีนเน่ืองจากตัง้อยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชันท าใหท้ิวทัศน์

สวยงามมาก ก าแพงเมอืงจนีดา่นซอืหม่าไถตัง้อยู่ในอ าเภอมีห่ยุน (密云) ซึง่เป็นอ าเภอทางตอนเหนือ

สุดของปักกิง่ ก าแพงในส่วนของด่านซอืหม่าไถมีความยาวทัง้หมด 5.6 ก.ม. ประกอบไปดว้ยป้อม

ทัง้หมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝ่ังตะวันตก 19 ป้อม ฝ่ังตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝ่ังไม่ได ้
ต่อเน่ืองกันแต่มีแม่น ้าสายเล็กๆกัน้กลางอยู่ความจริงแลว้เมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกันแต่ว่าพังไปตาม
ธรรมชาตสิว่นทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมทั่วไปมแีคฝ่ั่งตะวันออก สว่นฝ่ังตะวันตกเขา้ไปไม่ได ้ฝ่ังตะวนัออกทีเ่ปิดน้ี

ก็เปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีงแค ่10 ป้อมเท่านัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร จากนัน้เดนิทางกลบัปักกิง่ (2 ชัว่โมง) 

           ชอ้ปป้ิงอสิระทีถ่นนคนเดนิถนนหวงัฝู่ จงิ  

18.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารน าทา่นชมกายกรรมปกักิง่ สุดยอดกายกรรมชือ่กอ้งโลก 



   
  พกัที ่WANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเท่า 5 ดาว 

 

อาทติย ์ 15 เม.ย. 63   ปักกิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้ม-หอฟ้าเทยีนถาน-THE 

PLACE 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

   น าท่านสู่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ 

สถานทีจ่ัดงานพธิีเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน 

ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  น าท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของจักรพรรด ิ
24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง น าชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสรา้งที่คงคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์ทีส่รา้งขึน้บนพื้นที ่720,000 ตารางเมตร น าชมหมู่อาคารเครื่องไม ้ทีป่ระกอบดว้ยหอ้ง
หับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และ

หอ้งวา่ราชการหลงัมู่ลีไ่มไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 น าชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานที่ประกอบพธิีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพ

บุรุษของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ชมก าแพงสะทอ้นเสยีง 

18.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร  

  น าท่านเดนิเล่น The place เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตลจ์ีนส าหรับนักท่องเที่ยว

ตา่งชาต ิ“The place” หรือซือ่เม่าเทยีนเจียตัง้อยู่บนถนนตงตา้เฉียวลู่ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางการคา้ส าหรับ

การชอ้ปป้ิงที่คกึคักแห่งใหม่ที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีเลยก็ว่าไดท้่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม

ดงัอาทเิช่นZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถานที่แห่งน้ีท่าน

ยังจะไดช้มเพดานจอLCD ขนาดหรอืทอ้งฟ้ายักษ์ทีไ่ม่มใีหเ้ห็นทีใ่ดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกวา้ง 

6,000 ตารางเมตร (เป็นจอทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก)   

 พกัที ่WANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเท่า 5 ดาว  

 

 

 

 

 



   

วนัองัคาร 16 เม.ย. 63    ปักกิง่-วดัลามะ–พระราชวงัฤดรูอ้น-ทะเลสาบโหว่ไห ่  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

  ชมพระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน อุทยานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 

ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ

จักรพรรดิก์วางสชูมระเบยีงกตญัญแูละเรอืหนิออ่น  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

                     น าชมวดัลามะหยง่เหอกง วดัใหญ่ทีเ่กา่แก ่ของศาสนาพุทธนกิายทเิบต อนัลอืชือ่ในกรุงปักกิง่ แต่      

                     เดมิวดั น้ีเคยเป็นวงัทีป่ระทับขององคช์ายสี ่ ของล ้าคา่ในวดัลามะคอืพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที ่

                     อยู่ในวหิารวา่นฝูเกอ๋ ซึง่เป็นวหิารทีส่งูใหญ่ทีส่ดุภายในวดัลามะ สงูกวา่ 30 เมตร มหีลงัคา 3 ชัน้ กอ่   

                     ดว้ยไมท้ัง้หมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ทีแ่กะสลกัดว้ยไมจ้ันทน์ 

หอม สงู 26 เมตร สว่นลา่ง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อกี 18 เมตรอยู่เหนือพืน้ดนิ พระพุทธรูปทัง้องคม์ ี                   

น ้า หนักประมาณ 100 ตัน ไดถู้กบันทกึไวใ้นกนิเนสบุ๊กวา่เป็นพระพทุธรูปทีแ่กะสลกัจากไมจ้ันทรห์อม 

                     ตน้เดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

  จากนัน้น าท่านเดนิชม ทะเลสาบโหว่ไห ่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใจกลางกรุงปักกิง่ อยู่ใน

ย่านท่องเทีย่วปักกิง่ ทีม่รีา้นอาหาร ผับ บารเ์รยีงรายอยู่เป็นจ านวนมาก แตล่ะรา้นก็ไดต้กแตง่ในแบบ
ของตนเองไดเ้ป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะรา้นกาแฟสตารบ์ัค ทีอ่อกแบบตกแตง่ในสถาปัตยกรรมจนี โดย

ทะเลสาบแห่งน้ี ไดถู้กขดุขึน้ในสมัยราชวงศห์ยวน หรอืในราวศตวรรษที ่ 14 ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ
พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นหนึง่ในสามทะเลสาบ สอืวา่ไห ่คอื ชไีห ่ โหว่ไห ่และ เฉยีนไห ่ซึง่ทะเลสาบ
โห่วไหจ่ะอยู่ตรงกลางระหวา่งสองทะเลสาบ โดยขดุขึน้เพือ่ใชใ้นการขนสง่สนิคา้จากคลองขดุเขา้มายัง

พระราชวงัตอ้งหา้ม นอกจากจะไดช้มทัศนียภาพทัง้สองขา้งทางของทะเลสาบโห่วไห่แลว้ ยังจะไดเ้ห็น
สะพานโบราณ ทีจ่ะอยู่ตามจุดเชือ่มตอ่ระหวา่งแตล่ะทะเลสาบอกีดว้ย โดยจะแกะสลกัหนิเป็นรูปสตัวใ์น
วรรณคดนีอนเฝ้าอยู่ในทุกสะพานซึง่กลายมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วปักกิง่  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  *อาหารพเิศษ บุพเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU  

  บรกิารอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบูชาบู เป็ดปักกิง่ ปลาแซลมอน ป้ิงย่างเกาหล ีเครื่องดืม่ 

ไอศครมี อร่อยไม่อัน้ 

 

 

 

 

 

 พักที ่WANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัพุธ 17 เม.ย. 63 ปักกิง่-ผา่นชมสนามรงันก-ตลาดรสัเซยี-สุวรรณภูม ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ผา่นชม “สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชือ่ดงัของโลก  “โคลอส

 เซีย่ม” ความจุ 91,000 ทีน่ั่ง ไดใ้ชจ้ัดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัปักกิง่โอลมิปิก 2008 มลีกัษณะภายนอก

https://www.wonderfulpackage.com/product/China/


   
 คลา้ยกบั ”รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกิง่ไม ้ห่อหุม้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวสัดุ

 โปร่งใส อฒัจันทรม์ลีกัษณะรูปทรงชามสแีดง ** ขบัรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระวา่ยน ้า

 ภายนอกในระยะทีร่ถสามารถท าได ้(ไม่เขา้ดา้นใน / ไม่มคีา่บัตร) 

                       ท่านเทีย่วชม ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (QIANMEN STREET) สถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุ

ของปักกิง่ เปิดใหเ้ทีย่วชมเมือ่วนัที ่ 7 สงิหาคม 2551 เพือ่รับนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีเ่ขา้ร่วมพธิี

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิก 2008 หลงัจากรฐับาลปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และกอ่สรา้งสถาปัตยกรรม
อาคารบา้นเรอืนในยุคสมัยราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลีย่นแปลงการปกครองโดยจ าลอง
บรรยากาศเกา่ๆ สมัยราชวงศช์งิ บรเิวณสองฝ่ังถนนมทีัง้ภัตตาคาร รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและ

สนิคา้ของทีร่ะลกึในรูปแบบของปักกิง่ 

  น าท่านไปชอ้บป้ิงที ่ตลาดรสัเซยี เพือ่เลอืกซือ้สนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 

นาฬกิา เป็นตน้   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

17.05 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ TG 615  

21.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภีาพฯ 

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

อตัรานีร้วม  ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลับ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่า

บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งท่านละ 1 ชิน้ที่

น ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. / คา่วซี่าจีน 1,650 บาท/ คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ (YR), 

คา่ธรรมเนียมประกนัภัยทางอากาศ (YQ)  

อตัรานีไ้ม่รวม  ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่นอกรายการ เป็นตน้ / ค่าท า

เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั / คา่วซีา่ดว่น – 

คา่วซีา่เดีย่ว และในกรณีทีจ่นีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ด่านหรอืวซี่ากรุ๊ปจะตอ้งท าวซี่าเดีย่วทีก่รุงเทพฯแทน / ค่าบรกิาร

ยังไม่รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวนตอ่ลกูคา้หนึง่ท่าน)  

ส ารองทีน่ ัง่   มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * ส่วนที่เหลอื ช าระ

ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั - หักคา่ใชจ้่ายไว ้ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาล 

หรอืกรุ๊ปทีต่อ้งวางมัดจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าที่พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 

หรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้่าย 15,000 บาท / ยกเลกิ

ก่อนการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บค่าบรกิาร

ทัง้หมด 100 % 

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และ ตวัแทนการท่องเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   



   
- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมีสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิ์ที่จะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่

สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตุใหก้ับ

ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

- 1. หนังสือเดนิทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มีการ 

ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

- 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

- 3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ / 

ไม่ใส่เครือ่งประดบั ไม่ใส่เสือ้แขนกดุ ไม่ใสเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอดัดว้ยกระดาษสโีกดัก

และฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านที่

ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการหรอืชดุนักเรยีน ในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกบัการ

สง่หนังสอืเดนิทาง 

- 4. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

- - เด็กอายุต า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- - เด็กอายุต า่กว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียน

บา้นของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร 

ตอ้งม ี

- ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้ 

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสูตบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น 

ของพ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์่า เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้  

- - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- - ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

- 5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

- 6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

- 7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่าง

นอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

- 8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

- 9. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีด

การยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

- 10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

- ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบเอง 



   
- 11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

- -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

- 12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าชา้ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสีย

คา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท 

 

 


