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NT223
ทวัรจ์นี ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี (นังกระเชา้) หอฟ้าเทยีนถาน 5 วัน 3 คนื (MU)
ทัวรจ์นี ปักกงิ , 5 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

กรงุปักกงิ - สามลอ้ซอยหถูง - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - ถนนหวงัฝู่ จงิ
ศูนยไ์ขม่กุ - หอฟ้าเทยีนถาน - วดัเจา้แมก่วนอมิกู๋ถ่า - สนามกฬีารงันก

ศูนยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ - กําแพงเมอืงจนีดา่นมูเ่ถยีนยู ่- ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ - ศูนยผ์เีซยีะ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

22.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ China Eastern Airlines (MU)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

วนัท ี2
ปกักงิ (สนามบนิปกักงิแคปิตอล) - นงัสามลอ้ซอยหถูง - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - ถนนหวงัฝู่ จงิ

01.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงปกักงิ โดยสายการบนิ China Eastern Airlines เทยีวบนิท ีMU2072 (บรกิารอาหารบนเครือง)

06.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิปกักงิแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปกักงิ สนามบนินีไดเ้ปิดสว่นขยายแหง่ใหม่ เพอืเปิดใหบ้รกิาร ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก 2008
คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster &
Partners สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง
ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพอืชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้



และใชน้วัตกรรมใหม่ทชีว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงปกักงิ ปัจจบัุนปักกงิเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี
ซงึมฐีานะเทยีบเทา่กับมณฑล หลังจากปักกงิไดรั้บการจัดตังเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษท ี20 เมอืงปักกงิไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชอื มกีารเปลยีนแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจบัุนนีปักกงิมถีนนทสีลับกับตกึสงูๆ
โดยไม่เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงททัีนสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลกอกีดว้ย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ แบบตมิซํา

นําทา่น นงัสามลอ้ชมซอยหถูง (2 ทา่นตอ่1 คัน) มปีระวัตขิองชาวเมอืงดังเดมิกลา่ววา่ “ไม่เขา้หถูง เหมอืนไม่ไดไ้ปปักกงิ” หถูง้ เป็นชอืเรียก
ตรอกซอกซอย สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์ยวน (ราวศตวรรษท ี13) มปีระวัตคิวามเป็นมาทยีาวนาน มวีวัิฒนาการและการพัฒนามาหลายรอ้ยปีแลว้
“หถูง้” สว่นใหญ่หันทศิทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามกวา้งไม่เกนิ 9 เมตร สงิปลกูสรา้งใน “หถูง้”
สว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรียกวา่ “ซอืเหอย่วน” เป็นบา้นชนัเดยีวมลีานตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง 4 ทศิ ทางเดนิทอียู่ระหวา่ง
“ซอืเหอย่วน” ก็คอื “หถูง้” นันเอง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซงึเป็นจัตรัุสทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ตังอยู่ใจกลางกรุงปักกงิ
ความยาวตังแตท่ศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พนืททัีงสนิ 440,000 ตารางเมตร สามารถจปุระชากรไดถ้งึ
1,000,000 คน ปัจจบัุนจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทมีคีวามสําคัญ ไดแ้ก่
หอประตเูทยีนอันเหมนิทตัีงอยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส
อนุสาวรียว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน
พพิธิภัณฑก์ารปฏวัิตแิหง่ชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝังตะวันออก นอกจากนีทางดา้นทศิใตยั้งมหีอรําลกึทา่นประธานเหมาและ
หอประตเูจงิหยางเหมนิ หรือ เฉียนเหมนิ

นําทา่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขนึในสมัยจักรพรรดหิย่งเลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ
เป็นทังบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทังสนิ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่มีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี
มชีอืในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่ ‘จอืจนิเฉงิ’ ซงึแปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’
เหตทุเีรียกพระราชวังตอ้งหา้มเนืองมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรียบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค์
ดังนันวังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทตีอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถลว่งล ้าํเขา้ไปได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ

นําทา่นสู ่ถนนหวงัฝจูงิ ซงึเป็นศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของเมอืงหลวงปักกงิ รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังตา่ง  ๆและรา้นคา้
รา้นอาหารศนูยก์ลางความบันเทงิมากมาย ทจีะสรา้งสสีนัใหก้ับผูท้มีาจับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นี เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยไ์ขมุ่ก - หอฟ้าเทยีนถาน - วดัเจา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ - ศนูยย์างพารา - THE PLACE

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเลอืกซอืผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทมีชีอืเสยีงของเมอืงจนี เชน่ เครืองประดับจากไขมุ่ก ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้

นําทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตังอยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกงิ มเีนือททัีงหมด 273 เฮกตาร ์เป็นสถานซงึจักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และ
ราชวงศช์งิใชเ้ป็นทบีวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิกุปี
พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทนัีนเพอืใหก้ารเก็บเกยีวไดผ้ลอุดม ประกอบดว้ยตําหนักฉีเหนียนเตยีน
ตําหนักหวงฉงอแีละลานหยวนชวิ เป็นตน้

เทยีง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นนมัสการ องคเ์จา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ เจา้แม่กวนอมิปางยืนและประดษิฐานกลางแจง้ อยู่ภายในสวนกูถ๋่ากงหยวนหรือสวนวัดเกา่
อดตีพนืทภีายในสวนแหง่นีเคยเป็นวัดเกา่สมัยราชวงศห์มงิ จากหลักฐานทบัีนทกึไวร้าว  ๆเมอืปี ค.ศ. 1545 หรือเมอื 470 กวา่ปีกอ่น
สว่นองคพ์ระแม่กวนอมิประดษิฐานเมอืเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2552 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง รวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนือท ี836 ไร่
ภายในอุทยานม ีเจดยีแ์ปดเหลยีมเกา้ชนั ฐานสรา้งในปีหมงิเจยีจงิ 1538 กอ่ตังขนึในราชวงศห์มงิ (เพอืบชูาพระวญิญาณของผูเ้สยีชวีติ)
ดา้นหนา้ของเจดยีเ์รียกวา่วัดสง่เสรมิดวงชะตาชวีติ ปลายราชวงศห์มงิและไดรั้บการสรา้งใหม่จวบจนปัจจบัุน

จากนันนําทา่นแวะชม ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา เป็นสนิคา้ของใชต้า่งๆในบา้นททํีามาจากผลติภัณฑย์างพารา
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

นําทา่นชอ้ปปิงทยี่าน THE PLACE แหลง่ชอ้ปแหง่ใหม่ในปักกงิภาษาจนีเรียกวา่ “shimao tianjie” The Place ตังอยู่บนถนน Dong Da Qiao Lu
มสีนิคา้แบรนเนอรใ์หเ้ลอืกชอ้ปปิง อย่างเชน่ ZARA, MNG, PROMOD,Mexx เป็นตน้ หา้งนีเปิดไดไ้ม่นานและยงิใหญ่สไตลจ์นี เพราะมจีอ LCD
ขนาดใหญ่ยักษ์ 6,000 ตารางเมตร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยน้าํ - ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ - กําแพงเมอืงจนีดา่นมูเ่ถยีนยู ่(นงักระเชา้ขนึ-ลง) - ศนูยห์ยก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นผา่นชมและถ่ายรูป หนา้สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก สนามกฬีาโอลมิปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de
Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” พยายามใหเ้ออือํานวยตอ่สงิแวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิเีปิด-
ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลัีกษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกงิไมเ้พดานและผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปร่งใส
อัฒจันทรม์ลัีกษณะรูปทรงชามสแีดงดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซงึใหก้ลนิอายงดงามแบบตะวันออก
ผา่นชมสระวา่ยน ้าํแหง่ชาตสิระวา่ยน ้าํแหง่ชาต ิสรา้งขนึเหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าํสเีหลยีมขนาดใหญ่” ซงึ PTW and Ove Arup
ออกแบบโดยใชวั้สดเุทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พอืใหด้เูหมอืนน ้าํทสีดุและใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก
Dublin’s Trinity College ททํีาใหกํ้าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าํทเีคลอืนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสนัสะเทอืนจากแผน่ดนิไหว

นําทา่นชม ศนูยผ์ลติภณัฑบ์วัหมิะ ทมีสีรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหมน้ ้าํรอ้นลวก
เป็นทพีสิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลายๆเหตกุารณ์ทเีกดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านีทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นมูเ่ถยีนยู ่(Mutianyu Great Wall) (นังกระเชา้ขนึ-ลง)
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปักกงิ และหา่งจากตัวเมอืงเป็นระยะทาง 70 กโิลเมตร ดา่นมู่เถยีนยู่
เป็นดา่นทมีรี่องรอยในการกอ่สรา้งขนึเป็นครังแรกนับตังแตส่มัยราชวงศเ์หนือใต ้(420 – 581 AD)
กอ่นจะปรากฏบทบาทสําคัญอกีครังเมอืมกีารซอ่มแซมในสมัยตน้ราชวงศห์มงิ กําแพงเมอืงจนีมู่เถยีนยู่ไดก้ลายเป็นหนงึในจดุยุทธศาสตร์
และป้อมปราการทางการทสํีาคัญ เนืองจากเป็นจดุเชอืมตอ่ระหวา่งอกี 2 กําแพงเมอืงสําคัญอย่างกําแพงเมอืงจนีกูเ่ป๋ยโขว่
และกําแพงเมอืงจนีจวยีงกวน กอ่นจะเสอืมความสําคัญลงไปในสมัยราชวงศช์งิทังนี
ดา่นมู่เถยีนยู่ถอืเป็นกําแพงเมอืงจนีดา่นทไีดรั้บการอนุรักษ์ไวใ้หม้คีวามสมบรูณ์ใกลเ้คยีงของเดมิทสีดุ
และยังเป็นหนงึในดา่นทขีนึชอืเรืองของความสวยงามของทวิทัศน ์เนืองจากตัวกําแพงทถีูกโอบลอ้มไวด้ว้ยภเูขาสงูใหญ่
ถอืเป็นหนงึในภาพความสวยงามของกําแพงเมอืงจนีทไีม่ควรพลาดเป็นอย่างยงิ อสิระใหท้กุทา่นถ่ายรูปชมทวิทัศนต์ามอัธยาศัย 

นําทา่นแวะ ศนูยห์ยก ชมหยกทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก
หรือผเีซยีะสตัวม์งคลทมีชีอืเสยีง

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ - ศนูยผ์เีซยีะ - ชอ้ปปิงตลาดรสัเซยี - ปกักงิ(สนามบนิปกักงิ แคปิตอล แอรพ์อรท์) - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเทยีวชม ถนนโบราณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) สถานททีอ่งเทยีวทเีปิดใหเ้ทยีวชมเมอืวันท ี7 สงิหาคม พ.ศ. 2551
เพอืรับนักทอ่งเทยีวจากทัวโลกทเีขา้ร่วมพธิแีขง่ขันกฬีาโอลมิปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกงิไดปิ้ดปรับปรุงบรูณะ
และกอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมัยราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลยีนแปลง การปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเกา่ๆ
สมัยราชวงศช์งิ บรเิวณสองฝังถนน มทัีงภัตตาคาร รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้ของทรีะลกึในรูปแบบของปักกงิ

นําทา่นชม ศนูยผ์เีซยีะ เครืองรางโชคลาภตามความเชอืของชาวจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สกุมีองโกล

บา่ย
นําทา่นสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ และอนื  ๆอกีมากมาย ตามอัธยาศัย

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิปกักงิ แคปิตอล แอรพ์อรท์

19.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airlines เทยีวบนิท ีMU2071
(บรกิารอาหารบนเครือง)

00.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี ปกักงิ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี ปกักงิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,650 บาท

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี



คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื



การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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