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                 21 – 25 กนัยายน 2559 

20 – 24 ตลุาคม 2559 (วนัปิยะ) 

พิเศษ… เมนกู ุง้มงักร, ล้ิมรสเป็ดปักก่ิง+ไวนแ์ดง, สก้ีุปักก่ิง, กายกรรมปักก่ิง 

ปักก่ิง-จตัรุสัเทียนอนัเหมิน–ก ูก้ง–พระราชวงัฤดรูอ้น-THE PLACE-ก าแพงเมืองจีน– 

พิพิธภณัฑห์ ุ่นข้ีผึ้ง-ผา่นชมสนามกฬีาโอลิมปิค 2008–วดัลามะ-วดัหลิงกวง(วดัพระเข้ียวแกว้)–

หอฟ้าเทียนถาน–หวงัฝูจ่ิง-ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน–ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย 

น ำทำ่นเยอืนแดนมังกรนครแหง่ประวัตศิำสตรค์น้หำ ควำมมหัศจรรยห์ลังมำ่นไมไ้ผข่องพระนำงซสูไีทเฮำ

ทีส่ถำนทีด่ังตอ่ไปนี้ 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระรำชวังโบรำณมรดกโลก และทอ้งพระโรงอนังดงำมตระกำรตำในเขต

พระรำชฐำนตอ้งหำ้ม 

ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) ชืน่ชมกับทัศนียภำพอันกวำ้งไกลบนก ำแพงเมอืงจนีมรดกโลก และเป็น 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย ์ยำวนับหมืน่ลี ้

พระราชวงัฤดรูอ้น ชมพระรำชวังฤดรูอ้นอีเ้หอหยวนของพระนำงซสูไีทเฮำและทะเลสำบ 

คนุหมงิ ซึง่เป็นทะเลสำบขดุขนำดใหญ ่

หอฟ้าเทยีนถาน ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีบ่ชูำและบวงสรวงเทวดำฟ้ำ  

จำกนัน้ใหท้ำ่นตืน่ตำกบักำรแสดงกายกรรมปกักิง่ และลิม้รสเป็ดปกักิง่+ไวนแ์ดง, สกุ ีม้องโกล อสิระ

ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีงของนครปักกิง่ และของทีร่ะลกึตำ่งๆ อยำ่งจใุจ พรอ้มบรกิำร อนัเป็นมำตรฐำน 

เยอืนดินแดนมงักร ... กรงุปักก่ิง ชมก าแพงเมืองจีน 

สิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7ของโลก 

โดยสายการบินไทย TG 614 / 615 

*** ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ *** 

*** ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 4 รา้น *** 

 เท่ียวไดเ้ต็มท่ี ไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลา 
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วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ–ปกักิง่–กายกรรมปกักิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ D   สาย

การบนิไทย เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท บิก๊เวลิด ์   ฮอลเิดย ์คอยใหก้ำรตอ้นรับ   ดแูลดำ้นเอกสำร

และสมัภำระในกำรเดนิทำง 

10.10 น. น ำทำ่นเหนิฟ้ำสูก่รุงปักกิง่ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจนี โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG614 พรอ้มบรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงปักกิง่ น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตัวเมอืง ใจกลำง กรงุปกักิง่   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จำกนัน้น ำทำ่นชมกำรแสดง กายกรรมปกักิง่  

ซึง่เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุน่ของรำ่งกำย มี

กำรแสดงหลำยหลำยชดุแต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไปโชวค์วำมสำมำรถหลำยๆๆดำ้น เชน่ 

โชวห์มนุจำน โชวค์วงของ เป็นตน้ แตไ่ฮไทเลยคอืกำรขับมอเตอรไ์ซคห์ลำยๆๆคันวนอยูใ่นพืน้ที่

จ ำกดัและโชวก์ำยกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ำยกรรมทีม่ชี ือ่กอ้งโลกมำก  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (4*) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ–พระราชวงักูก้ง- พระราชวงัฤดรูอ้น 

                                             ศนูยว์จิยัการแพทย-์ถนนหวงัฟูจ ิง่ พเิศษ!!!เป็ดปกักิง่ พรอ้มไวนแ์ดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลังอำหำรน ำทำ่นชม จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ 

ซึง่จตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและเป็นศนูยก์ลำงของกรุงปักกิง่ สถำนทีจั่ดพธิฉีลองเนื่องในโอกำส 

วันส ำคัญตำ่งๆ ใหท้ำ่นถำ่ยรูปคูก่ับ อนุสำวรยีว์รีชน ศำลำประชำคม หอทีร่ะลกึทำ่นประธำนเหมำ

เจอ๋ตงุ แลว้น ำทำ่นสูพ่ระรำชวังตอ้งหำ้ม “พระราชวงักูก้ง” มรดกโลก หรอื THE FORBIDDEN 

CITY สรำ้งขึน้ใน  ปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิห์ยงเลอ่ มตี ำหนักใหญเ่ล็กรวม 9,999 หอ้ง ซึง่

เป็นที่ประทับและว่ำรำชกำรของจักรพรรดิ ์24 พระองค์ ในรำชวงศ์หมงิ และรำชวงศ์ชงิ ชม

โบรำณสถำนและสิง่กอ่สรำ้ง อนัทรงคณุคำ่ทำง ประวัตศิำสตรแ์ละกำรเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย หลังอำหำรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื “อีเ้หอหยวน” ของพระนำงซสูไีทเฮำที่

ประทับและทีว่ำ่รำชกำรหลังมำ่นของพระนำงซสูไีทเฮำ ชมควำมงดงำมของทะเลสำบ คนุหมงิชม

ระเบยีง ทีย่ำวทีส่ดุในโลกกว่ำ 700 เมตร และเรอืหนิออ่นทีส่รำ้งขึน้โดยใชง้บประมำณของกอง

ทหำรเรอื น ำท่ำนเขำ้ชม ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ รับฟังเรือ่งรำวเกีย่วกับ

ววิัฒนำกำร ทำงกำรแพทยต์ัง้แต่อดตี จนถงึปัจจุบันกำรแพทย์แผนปัจจุบันไดม้กีำรสง่เสรมิกำร

รักษำโรคดว้ยกำรใชย้ำสมุนไพร ซึง่มมีำนำนกว่ำพันปีแลว้   พรอ้มทัง้รับฟังกำรวนิจิฉัยโรคโดย

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มใหท้ำ่น ลิม้รสเป็ดปกักิง่ + พรอ้มไวนแ์ดง   

หลังอำหำรค ำ่ น ำทำ่นชม ถนนหวงัฝจู ิง่ ถนนกลำงคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของปักกิง่  น ำทำ่นสมัผัสชวีติ

และแสงสยีำมค ำ่คนืของนครปักกิง่ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของตำมอธัยำศัย 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (4*) 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง หอฟ้าเทยีนถาน - วดัลามะ- วดัหลงิกวง - ถนนวฒันธรรมเฉยีนเหมนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น ำทำ่นสู ่หอฟ้าเทยีนถาน หอบวงสรวงเทวดำฟ้ำซึง่ในสมัยรำชวงศห์มงิและรำชวงศช์งิใชเ้ป็นที่

กรำบไหวฟ้้ำและเทพสวรรค ์แลว้ใหท้ำ่นสมัผัสกบัแทน่บชูำก ำแพงน ำเสยีงและกอ้นหนิสำมเสยีง  

แลว้น ำท่ำนสู ่ พระราชวงัหยงเหอกง ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับขององคช์ำยสีใ่นสมัยรำชวงคช์งิ   

ตอ่มำไดย้กใหเ้ป็น  วดัลามะ ชมพระพุทธรปูยนืซึง่ท ำดว้ย ไมจั้นทรต์น้เดยีว ซึง่มคีวำมสงูถงึ 26 

เมตร เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 8 เมตร เป็น พระยนืไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลก จำกนัน้แวะเลอืกซือ้ไขม่กุ ครมี

ไขม่กุบ ารงุผวิ ทีท่ ำจำกไขม่กุน ้ำจดืทีเ่พำะเลีย้งในทะเลสำบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บำ่ย หลังอำหำรเดนิทำงสู ่วดัหลงิกวง หรอืวดัพระเขีย้วแกว้ พุทธศำสนกิชนท่ัวไปมคีวำมเชือ่และ

รับรูก้ันสบืมำว่ำ มีพระทำฐธำตุ คือ พระเขี้ยวแกว้ ประดษิฐำนอยู่ในพระวหิำรเมืองอนุรำธปุระ 

ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นเมอืงแคนด ีประเทศสำธำรณรัฐสงัคมนยิมประชำธปิไตยศรลีังกำ  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูถ่นนวฒันธรรมเฉยีนเหมนิ หอประตูเฉียนเหมนิ Qianmen ตัง้อยู่

ทำงดำ้นทศิใตข้องจตุรัสเทยีนอันเหมนิ เป็นประตูหนำ้ของก ำแพงเมอืงชัน้ในกรุงปักกิง่ สรำ้ง

ขึน้มำตัง้แต ่พ.ศ.1982 ปัจจบุันยังมสีภำพทีส่มบรูณ์และมคีวำมสวยงำมแบบดัง้เดมิ สรำ้งขึน้มำ

ตัง้แต ่พ.ศ.1982 ปัจจบุันยังมสีภำพทีส่มบรูณ์และมคีวำมสวยงำมแบบดัง้เดมิ ถัดลงมำทำงดำ้น

ทศิใตห้ำ่งกันเพยีงแคข่ำ้มถนน จะมถีนนสำยหนึง่ทีท่อดตัวเป็นแนวยำวจำกทศิเหนือลงสูท่ศิใต ้

ชือ่วำ่ ถนนวฒันธรรมเฉยีนเหมนิ (ตา้เจีย้)  Qianmen Dajie 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (4*) 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน)-หยกแท–้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ 

  ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค 2008 - THE PLACE     

    พเิศษ...เมนูสกุ ีป้กัก ิง่+น า้จ ิม้รสเด็ด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจยีง

กวน) ซึง่ไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกและเป็นสญัลักษณ์ทีม่คีวำมโดด

เดน่ ของประเทศจนีมคีวำมเกำ่แกก่วำ่ 2,000 ปี เนื่องจำกเผำ่ซงหนู (อำรยชน) ไดร้กุรำนเขำ้มำ

ในเมอืงจนี จักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้จงึไดบ้ัญชำใหท้ ำกำรเชือ่มก ำแพงเมอืงตำ่งๆ เขำ้ดว้ยกัน จนมี

ควำมยำวทัง้สิน้ 12,700 ลี ้หรอื ประมำณ 6,350 กโิลเมตร ซึง่ครอบคลุมอำณำบรเิวณถงึ 5 

มณฑล 2 แควน้ กำรปกครองตลอด ไปจนถงึทะเล ทรำยโกบ ีเมือ่ทำ่นไดท้อดสำยตำไปจะรูส้กึ

เหมอืนกับไดเ้ห็นพญำมังกรทีพ่ำดพันไปตำมยอดเขำดว้ยทว่งทำ่ทีอ่งอำจ สง่ำงำม ว่ำกันว่ำอำจ

ใชว้ัสดุทีก่อ่สรำ้งก ำแพงทัง้หมดนี้มำสรำ้งก ำแพงใหม่เพิม่ทีม่คีวำมหนำ 1 เมตร สงู 5 เมตร ได ้

ควำมยำวถงึ 1 รอบ น ำทำ่นชมสนิคำ้มชีือ่ของปักกิง่ ชมหยกแท ้ ของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้ำ่น

ไดรั้บ ค ำแนะน ำและวธิกีำรดหูยกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝำกล ้ำคำ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ...เมนสูกุ ีป้กัก ิง่+น า้จ ิม้รสเด็ด) 

บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ จัดสรำ้งในสมัยรำชวงศห์มงิ ภำยในพพิธิภัณฑ์

ท่ำนจะได ้ชมประวัตศิำสตรค์วำมเป็นมำของรำชวงศห์มงิตัง้แต่เริม่รำชวงศ ์   จนถงึกำรสิน้สุด

รำชวงศห์มงิ ซึง่ภำยในไดจั้ด กำรแสดงเรือ่งรำวไวท้ัง้หมด 28 ฉำก โดยในแตล่ะฉำก ซึง่เป็นศนูย์

อบรมเพื่อใชเ้ป็นบทเรียนของผูน้ ำจนี และเยำวชนหุ่นขีผ้ ึง้ทุกตัวทีส่รำ้งมขีนำดเท่ำของจรงิ 

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลับเขำ้สูต่ัวเมอืงระหวำ่งทำง สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงกลับ

เขำ้สูต่ัวเมอืงระหว่ำงทำง แลว้น ำท่ำนผ่ำนชม สนามกฬีาโอลมิปิค 2008 เป็นสถำปัตยกรรม

ของชำวเยอรมัน ชมอัฒจรรยใ์ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแขง่ขันกฬีำมวลมนุษยชำตทิีปั่กกิง่ ปี 2008 
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เดอืน 8 วันที ่ 8 เวลำ 8 โมง (20.00 น.) จผุูช้มได ้91,000 ทีน่ั่งเป็นอัฒจรรย ์ลักษณะคลำ้ย “รัง

นก” มโีครงตำขำ่ยเหล็กสเีทำเหมอืนกิง่ไมห้อหุม้เพดำนและพนังอำคำร

ท ำดว้ยวัสดโุปร่งใส มลีักษณะรูปทรง ถว้ยชำมสแีดง และชมสระวำ่ยน ้ำ 

สรำ้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยทีส่ดุ มรีูปลักษณ์คลำ้ย “กอ้นน ้ำสีเ่หลีย่ม

ขนำดใหญ่” เป็นโครงสรำ้งที่ใชพ้ลังงำนแสงอำทติยใ์นกำรเดนิเครื่อง

เพือ่กรองน ้ำเสยีของสระวำ่ยน ้ำ และก ำแพงอำคำรเหมอืนฟองน ้ำทีเ่คลือ่นไหวตลอดเวลำ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ...เมนูกุง้มงักร) 

จำกนัน้น ำทำ่นถำ่ยรูปจอ LCD ขนำดใหญย่ักษ์ 6,000 ตำรำงเมตร ซึง่แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่

THE PLACE ตัง้อยูบ่นถนน DONG DA QIAO LU หรอือยูท่ศิเหนือของ SILK MARKET มีข่อง

แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกชอ้ปมำกมำย อำทเิชน่ ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ หำ้งนี้เปิดได ้

ไมน่ำนและยิง่ใหญส่ไตลจ์นี 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ (4*) 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ผา้ไหมจนี-ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   จำกนัน้น ำทำ่นแวะชม น ำทำ่นเยีย่มชม รา้น

ผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ีท่ ำจำกไหม ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ ผำ้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีำรน ำเสน้ ไหม

ออกมำผลติเป็นสนิคำ้ทัง้ใชเ้ครื่องจักร ชมกำรดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมำท ำไสน้วมผำ้ห่มไหม 

เหมำะกบักำรซือ้ เป็นทัง้ของฝำกและใชเ้อง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมทีเ่ลยีนแบบสนิคำ้ยีห่อ้ดังตำ่งๆ 

อำท ิหลยุสว์ติตอง, พรำดำ้, เฟอรร์ำกำโม, เวอรซ์ำเช ่  เป็นตน้   น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ  

17.05 น. ออกเดนิทำงจำกนครปักกิง่ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 615  

21.15 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ....พรอ้มควำมประทับใจไปแสนนำน 

 

หมายเหตุ: อัตรำค่ำบรกิำรทัวร์นี้ เป็นทัวร์ที่ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก ำหนดใหม้ีกำร

ประชำสัมพันธส์นิคำ้พื้นเมอืงใหก้ับนักท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 4 รา้น ไดแ้ก ่รา้นศูนยว์จิยัการแพทย,์ หยก,

ไขมุ่ก, ผา้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ท่ำนทรำบว่ำ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม และรับฟังค ำบรรยำย อย่ำงนอ้ย 45 นำท ีซือ้หรอืไม่ซือ้

ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลัก ไม่มกีำรบังคับใดๆ ทัง้สิน้ ส ำหรับท่ำนใดทีแ่ยกไม่ไปตำมคณะในบำง

สถำนทีห่รอืในบำงวันหรอืไมเ่ขำ้รำ้น ทำ่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
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อตัราคา่บรกิาร 

21 – 25 กนัยายน 2559

20  – 24 ตลุาคม 2559 (วนัปิยะ) 

Big...Enjoy Beijing 5D4N 
(TG614/615) 

ราคารวมต ัว๋ ราคา 
ไมร่วมต ัว๋

ราคารวมต ัว๋
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋

เดอืนก.ย. 59 เดอืนต.ค.59

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง 
ราคาทา่นละ 

28,800 14,800 30,900 15,900 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั 
ผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

27,800 13,800 29,900 14,900 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  (มเีตยีง) 

27,800 13,800 29,900 14,900 

เด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น(ไมม่เีตยีง) 

26,800 12,800 28,900 13,900 

พักหอ้งเดีย่วเพิม่อกีทำ่นละ 5,900.- 6,900.- 

อตัรานีร้วม: ภาษนี า้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 59 
**รำคำดงักลำ่วอำจมกีำรปรับเปลีย่นหำกสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บภำษีน ้ำมันและภำษีสนำมบนิเพิม่เตมิ** 

**รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

หมายเหต ุ 

-  เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิไ์ม ่

สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมและในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไป กรณีทีล่กูคำ้ 10 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (ไมม่หีวัหนำ้ทัวร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิน่พดูไทยรับ) 

- คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ กำรจัดหอ้งพักมำตรฐำน จะเป็น 2 เตยีง/

หอ้ง (Twin room) หำกทำ่นพัก 3 ทำ่น/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ หำกทำงโรงแรมนัน้ๆ ไมม่ ีทำงบรษัิทฯ 

จะจัดใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป และหำกลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอำจจะอยูค่นละชัน้ของโรงแรม 

- กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในเอง เพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคำ่เดนิทำงตำ่งๆ ทีจ่ะมำร่วมเดนิทำงพรอ้มคณะ  รบกวน

เช็คเวลำบนิหรอืสำยกำรบนิกับเจำ้หนำ้ทีทุ่กครัง้กอ่นออกตั๋วเพือ่ควำมถูกตอ้ง หำกท่ำนออกตั๋วไปแลว้ เทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอื

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน หรอืกรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบเนื่องจำกอยู่เหนือกำร

ควบคมุของบรษัิทฯ 

อตัรานีร้วม 

คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทำงกรงุเทพฯ-ปกักิง่(ตัว๋กรุ๊ป)-กรงุเทพฯ สำยกำรบนิไทย ชัน้ทศันำจร

คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่ง ๆ ตำมรำยกำรระบุ

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรระบุ คำ่รถรับสง่ระหวำ่งกำรน ำเทีย่วตำมรำยกำรระบุ

คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ี คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศจนี

คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ

คำ่ประกนัอบุตัเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตเุทำ่นัน้ คุม้ครองอำยตุัง้แต ่6 เดอืน-75 ปี ในวงเงนิทำ่นละไมเ่กนิ 1,000,000

บาท คำ่รักษำพยำบำลอบุตัเิหต ุไมเ่กนิวงเงนิ 500,000 บำท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อำย ุ76ปีขึน้ไป วงเกนิ 500,000 บาท  คำ่

รักษำพยำบำลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 250,000 บำท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ ** เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรมท์ีท่ำงบรษัิทฯ จัดท ำ 

(ส ำหรับทีเ่ดนิทำงพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจำกเมอืงไทยเท่ำนัน้) ส ำหรับท่ำนอืน่ๆ ทีไ่ม่ตรงตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์ท่ำนจะตอ้งท ำ

ประกนักำรเดนิทำงเอง หรอื สอบถำมคำ่ใชจ้ำ่ยประกนัเพิม่เตมิกบัเจำ้หนำ้ทีฯ่ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้
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อตัรานีไ้มร่วม 

คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง       คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษี  3% 

ส ำหรับรำคำนีบ้รษัิท ฯ จะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่,คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิยกกระเป๋า  

ไมแ่จกกระเป๋า 

 

การช าระเงนิ   

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 10,000 บำท ตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่นส ำหรับกำรจองทัวร ์หำกภำยใน 

3 วันไม่มกีำรช ำระคำ่มัดจ ำถอืวำ่ยังไม่คอนเฟรมิที ่สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ 

มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 31 วนั กอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดั

จ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ลว่งหนำ้ 14 – 30 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆทำ่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 7 – 13 วนั กอ่นเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ ทำ่นละ 10,000 บำท 

 แจง้ลว่งหนำ้ 3 – 6 วนั กอ่นเดนิทำง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทำง หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด หรอืบำงสว่น 

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. เนือ่งจำกตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทำงตำมวันที ่ทีร่ะบบุนหนำ้ตั๋วเทำ่นัน้ จะไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่น

ใหก้บัทำ่น 

3. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือกำร

ควบคมุ ของทำงบรษัิทฯ หรอื คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญู

หำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุตัเิหตตุำ่ง ๆ 

4. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้และควำมผดิพลำดจำกทำง

สำยกำร บนิ  จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เมือ่ท่ำนเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดรำยกำรใดรำยกำรหนึง่หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจ

เรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนืไดไ้มว่ำ่กรณีใด 

6. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่งและโรงแรมที่

พักในตำ่งประเทศ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

7. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับรำคำตั๋ว

เครือ่งบนิตำม สถำนกำรณ์ ดงักลำ่ว 

8. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำย

กำรบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯ จะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิ ใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดย ผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

10. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำร

เดนิทำง ไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ อำท ิเชน่ นโยบำยกำรควบคมุไขห้วดัใหญ ่2009 ของประเทศนัน้ๆ 

12. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 
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เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทำงมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  มหีนำ้วำ่งประทับตรำมำกกวำ่ 2 หนำ้คู ่  

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, ส ำเนำบตัรประชำชน และ ส ำเนำเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ (ถำ้ม)ี 

3. เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ ----- หำกชือ่-นำมสกลุทีร่ะบใุนหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมก่บัหนังสอืเดนิทำง

เลม่เดมิไมต่รงกนั ใหย้ืน่เอกสำรหลกัฐำนกำรเปลีย่นชือ่-นำมสกลุทีท่ำงรำชกำรออกให ้

 3.1 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำย ุ6-18 ปี ส ำเนำสตูบิตัร และส ำเนำบตัรประชำชนบดิำ-มำรดำ 

 3.2 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 6 ปี สตูบิตัรตวัจรงิ และส ำเนำบตัรประชำชนบดิำ-มำรดำ 

 3.3 เอกสำรเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี ส ำเนำสตูบิตัร, หากไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา หรอืมารดา ตอ้งมี

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขต 

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง ท างานทีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง (ส าคญัมาก) เพือ่น าขอ้มลูของลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิตอ่ลกูคา้ ) 

6. รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู  (สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

3.2 น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3.3 น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

3.4 น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

3.5 ทำ่นทีใ่ชร้ปูถำ่ยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วซีำ่ กรณุำเตรยีมหนังสอืรับรองจำกตน้สงักดัแนบมำดว้ย 

 

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

 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

1.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./MRS./MR. )  NAME ...............................................SURNAME ........................................... 

2. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณทีี่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

3. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................ 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

4. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5.  ช่ือสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 
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6. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

7. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณยี์ ..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

7. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

9. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบนิ 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงัไม่สามารถการันตีได้เลย) 

  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 

 


