
 

 

 

 

ทวัรป์กัก ิง่ เทยีนสนิ กาํแพงเมอืงจนี  

4วนั 3คนื 

เปิดประสบการณน์ ัง่รถไฟความเร็วสงูสู ่ปกัก ิง่ มหานครแหง่วฒันธรรม พชิติ
กําแพงเมอืงจนี “1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก” กายกรรมปกักิง่ โชวช์ือ่ดงั

ระดบัโลก พระราชวงักูก้ง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ พระราชวงัฤดรูอ้น ถนนหวงัฟจู ิง่ 
ตลาดรสัเซยี พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิ



 

 

พเิศษสดุ!! ใสชุ่ดฮอ่งเต+้ฮองเฮา ถา่ยรปูทีก่าํแพงเมอืงจนี 

เมนูพเิศษ>>Buffet Chenkiskan,เป็ดปกักิง่,สกุีส้มนุไพร,อาหารแตจ้ ิว๋   

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (ปกักิง่3คนื) 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ 

2  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-พระราชวงัฤดรูอ้น-กายกรรมปกักิง่ 

3  กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ–ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก - 
ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฟูจ ิง่ 

4  ตลาดรสัเซยี-สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 07 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

06 - 09 Apr 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 14 Apr 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 16 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

18 - 21 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 28 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 - 30 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

02 - 05 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 



 

 

04 - 07 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

09 - 12 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 14 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

16 - 19 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

18 - 21 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 26 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

25 - 28 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

30 May - 02 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

01 - 04 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

06 - 09 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

08 - 11 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

13 - 16 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

15 - 18 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

20 - 23 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

22 - 25 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

27 - 30 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

29 Jun - 02 Jul 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-เทยีนสนิ 



 

 

10.00  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 
หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสาร
ต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทาง
เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

13.15  เดนิทางสู ่ เทยีนสนิ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW880 *คา่ทัวรไ์ม่
รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.45  เดนิทางถงึ เทยีนสนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี นําท่านผ่านพธิกีาร ตรวจคนเขา้เมอืง
และรับกระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกับไกดท์อ้งถิน่ เพือ่นําท่านขึน้รถไฟใตด้นิ เดนิทางสู่

สถานรีถไฟเทยีนสนิ จากนัน้นําทา่น สมัผัสประสบการณ์พเิศษ น ัง่รถไฟความเร็วสูง
หวัจรวด Bullet Train เดนิทางสู ่ ปกักิง่ *ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีดว้ยความเร็ว
สงูสดุ 295 กม.ตอ่ชัว่โมง* (เพือ่สะดวกต่อการขึน้รถไฟ ควรเตรยีมกระเป๋าแบบมลีอ้
ลาก)เดนิทางถงึสถานีรถไฟปักกิง่ นครปกักิง่ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกิง่
เคยเป็นเมอืงสําคัญทางการคา้ของอาณาจักรเยีย่นเมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล หลังการ
ปฏวิัตลิม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช และการสูร้บกลางเมอืง ค.ศ.1949 พรรค
คอมมวินสิตจ์นีไดช้ยัชนะ จงึประกาศตัง้รัฐบาลและกรงุปักกิง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
นับแตนั่น้มา นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ไมม่ี
บรกิารอาหารคํา่) 

 

วนัที ่2 จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-พระราชวงัฤดรูอ้น-กายกรรมปกักิง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูศ่นูยร์วมชาวจนี จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สญัลักษณ์
ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ 
บันทกึภาพเพือ่เป็นที่ระลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน ศาลา ประชาคม และ หอระลกึประธาน
เหมาเจ๋อตงุ จากนัน้นําท่านผ่านประตเูขา้สู ่นครโบราณ หรอื พระราชวงัตอ้งหา้มกู ้
กง สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและ
ชงิ ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งที่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร ์สรา้งขึน้บนพื้นที ่
720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง 
ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งว่า
ราชการหลงัมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนาง  ซสูไีทเฮาจากนัน้ ผา่นชมดา้นนอกของโรงละคร
แหง่ชาตปิกักิง่หรอืตกึไข ่ตัง้อยูใ่กลก้บัจัตรุัสเทยีนอนัเหมนิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่  

บา่ย  นําท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศจีน สรา้งขึน้เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึน้ดว้ย



 

 

แรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสไีทเฮาและจักรพรรดกิวางสู ชมระเบยีง
กตัญํแูละเรอืหนิออ่น จากนัน้พาชม โรงงานไขมุ่กนํา้จดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 
ปัจจุบันประเทศจนีสามารถผลติเพื่อสง่ออกไปขายทั่วโลกไดไ้ม่ตํ่ากว่าปีละ 199,500 
กโิลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลติไข่มุกน้ําจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให ้ท่านไดม้ี
โอกาสเลอืกซือ้ไขมุ่ก ครมีบํารุงผวิไขมุ่กธรรมชาตทิีเ่หมาะกับทุกสภาพผวิ  เพือ่บํารุง
ผวิหนา้และกาย  ใหเ้ปลง่ปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตจิากนัน้นําท่านผ่อนคลาย
ความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลาย
ที ่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่
อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ
วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ นําท่านชม กายกรรมปกักิง่ สดุยอดกายกรรมทีต่ืน่
ตาตืน่ใจทีน่่าประทับใจ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) -พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ–ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก - 
ชอ้ปป้ิงถนนหวงัฟูจ ิง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไป กําแพงเมอืงจนี แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกย่องว่ามคีา่อย่างลํ้าเลศิ
ยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื “หยกจนี” ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล้ําคา่ เป็นสริิ
มงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่ง
คั่ง โชคดี อายุยืนยาว ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซึง่เป็น
เครือ่งประดับนําโชค จากนัน้พาท่านชมความยิง่ใหญ่ของ“กําแพงเมอืงจนี” (ดา่นจยีง
กวน) ทีถ่อืว่าเป็นดา่นทีส่วยทีส่ดุของกําแพงเมอืงจนี ท่านจะไดเ้ห็นสิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 
ของโลกในยคุกลาง มรีะยะทางยาวกวา่ 7,000 กโิลเมตร เป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ
และใชเ้วลาสรา้งนานทีส่ดุในโลก ทีเ่กดิขึน้ดว้ยฝีมอืของมนุษย ์มกีารเกณฑแ์รงงานเกอืบ
ลา้นคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซ้ ึง่ถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลอ้งคอ คน
เหลา่นี้ตอ้งทํางานในถิน่ทุรกันดารท่ามกลางอณุหภูมเิลวรา้ย คอื 35 องศาเซลเซยีสในฤดู
รอ้น และ -21 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว ตอ้งอดๆ อยากๆ เพราะเสบยีงทีส่ง่มามักถูกขโมย
กนิหรอืถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจงึตอ้งลม้ตาย ร่างถูกฝังอยู่ใตก้ําแพง กําแพง
เมืองจีนจงึไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพทีย่าวทีสุ่ดในโลก” รวมๆ แลว้มี
ระยะทางยาวกวา่ 50,000 กโิลเมตร ซึง่สามารถลอ้มโลกกว่า 1 รอบ กอ่นทีจ่ะมกีารใชอ้ฐิใน
การก่อสรา้ง กําแพงเมืองจีนถูกสรา้งขึน้โดยใชห้นิ ดนิ และไม ้บางครัง้มีการแพ็คดนิไว ้
ระหว่างไมแ้ผ่นใหญ่ และมัดไวด้ว้ยกันโดยเสือ่ทอบรเิวณใกลก้รุงปักกิง่ กําแพงเมอืงจนีถูก
สรา้งโดยใชห้นิอ่อน ในบางสถานทีกํ่าแพงถูกสรา้งโดยใชห้นิแกรนิต บางแห่งก็ใชด้นิเผา 
ทางตะวันตกของจนี กําแพงถูกสรา้งโดยใชโ้คลน ทําใหช้ํารุดไดง้่ายกว่า กําแพงเมอืงจนีที่
เราเห็นกันทุกวันนี้ สว่นใหญ่ถูกสรา้งในราชวงศห์มงิ พเิศษสุด!!ใส่ชุดฮ่องเต+้ฮองเฮา 



 

 

ถา่ยรปูทีก่ําแพงเมอืงจนี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สุก ีส้มนุไพร 

บา่ย  แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล้ําเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี 
ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล้ําคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติ
เจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื้อกําไลหยก แหวน  หยก หรือ เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับนําโชค นําท่านชม 
พพิธิภณัฑภ์าพ3มติ ิ พพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิทีท่่านสามารถถ่ายรูป
เสมอืนอยูใ่นภาพจําลองเหตกุารณ์นัน้ๆไดอ้ย่างเสมอืนจรงิจากนัน้ จากนัน้นําท่านแวะซือ้ยา
แกน้ํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบัวหมิะ” ยาประจําบา้นทีม่ีชือ่เสยีง ผ่านชมสนามกฬีา
โอลมิปิก สนามกฬีาหลักที ่ใชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ซึง่มชีือ่เลน่ว่า รัง
นก เนื่องจากรปูแบบโครงสรา้งทีค่ลา้ยรัง เริม่กอ่สรา้งเมือ่เดอืนธันวาคม 2546 สรา้งเสร็จใน
ปี 2550 ไดร้ับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรม
จนี (China Architecture Design Institute) มขีนาดความจุ 1 แสนทีน่ั่ง เดนิทางสู ่ รา้น
ยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ นําท่านเดนิทางสู ่ ถนนหวงัฟูจ ิง่ แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรุงปักกิง่ ทีร่วม
รา้นคา้และหา้งดังอันทันสมัย กลมกลนืเขา้กับตกึเก่าแก่ทีม่ีอายุเป็นรอ้ยปี ถือเป็นอกีหนึ่ง
ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟีู๊ ดส ์

เขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Express Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 ตลาดรสัเซยี-สนามบนิเทยีนสนิ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม ผชีวิ ทา่นจะไดศ้าสตรแ์หง่การเสรมิบารม ีศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาว
จนี และทา่นทีทํ่าการคา้ขาย หรอืทําธรุกจิ สามารถเชา่ผชีวิเพือ่นําไปตัง้เป็นเครือ่งราง
ของมงคลกบับา้น หา้งรา้น และกจิการของทา่น จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด
รสัเซยี ซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูบ่นถนนยาวกวา่ 400 เมตร ตัง้อยูภ่ายใน บรเิวณทีต่ัง้
ของสถานทตูนานาชาต ิมรีา้นคา้กวา่ 300 รา้นตัง้เรยีงรายไปตามสองขา้งถนน ไมว่า่จะ
เป็น ผา้ไหม, เสือ้ผา้ , งานฝีมอื , เครือ่งหนัง , ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ในราคาขายปลกีและ
สง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ 



 

 

20.10  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่ XW879 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

00.10  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

สิง่ทีลู่กคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่ว
แห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่่อนทําการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 

 

 



 

 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม   
1.ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทยีนสนิ(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ
เตยีงสปรงิ)  
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ)  
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ ค่าจอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด  
6.คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภัยทีบ่รษัิททําไว2้.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็น
หอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ)  
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ)  
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก์  
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด  
6.คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท/ทา่น สําหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้*  
2.คา่ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
3.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ค่า
โทรสาร คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ  
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport)  
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว  
6.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 400 หยวน (2,000 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ  
7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิท่าน
ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ  
8.(8.1)ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 300 RMB (หยวนจนี) ต่อทรปิ/ลูกคา้ 1 ท่าน 
   (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่าย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้



 

 

หมายเหต ุ:   
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   
  
5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั  
 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้   
 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 



 

 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
14. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


