
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานต ์ปกักิง
วดัผูห่นงิ-ปี� สูซ่านจวง

สงกรานต ์ปกักิง-เฉงิเตอ๋
ปี� สูซ่านจวง-เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย–ดา่นซอืหมา่ไถ

 6 วนั 4 คนื 

 

เฉงิเตอ๋  
ดา่นซอืหมา่ไถ 



ปกัก ิง ทีอยู ่โรงแรม 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

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

Address: Jia 18,ShiJingShanLu,Building 1,ShiJingShan district,Beijing  
http://www.wanda-beijing.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทียง คํา 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 นัดพบ สวุรรณภมู ิ x x ✈  

2 
กรงุเทพฯ – ปักกิ�ง – เฉงิเตอ๋ – วัดกวนอมิ – พระราชวังฤดู

รอ้นเฉงิเตอ๋ - เมอืงโปราณกูเ่ป่ย 
�  �  �  

GU BEI LIGHT 
HOTSPRING RESORT 

3 
กูเ่ป่ย – กําแพงดา่นซอืหมา่ไถ – ปักกิ�ง – รา้นนวด – โชว์

กายกรรม  
�  �  �  WANDA REALM HOTEL 

4 
ปักกิ�ง – เทยีนอนัเหมนิ – วงัโบราณกูก้ง – หอฟ้าเทยีนถาน

รา้นยางพารา – รา้นชา - หวงัฝจูิ�ง 
�  �  �  WANDA REALM HOTEL 

5 
พระราชวังฤดรูอ้น – วัดลามะ – หมูบ่า้นโบราณ – รา้นหยก  

ทะเลสาบสอืซา่ไห ่
�  �  �  WANDA REALM HOTEL 

6 ปักกิ�ง–ผา่นชมสนามกฬีา-รา้นผเีซี�ย-ตลาดรัสเซยี-กรงุเทพฯ �  �  ✈  

ชวนชมิ ! เป็ดปักกิ�ง ตน้ตําหรับ เมนูอาหารแตจ้ิiว 

ชวนชมิ ! สกุีjสมนุไพร นํjาจิjมไทยรสจัด 

อรอ่ยไมอ่ั jน บฟุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU 

มหานครปักก ิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึjนตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลาง
การเมอืง วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตั jงอยูท่างภาคเหนือของที�ราบหัวเป่ย ในสมัย
ซโีจวมชีื�อเรยีกวา่ “ซื�อจีj” เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยี�ยนในสมัยจิjงกัiว ตน้ศตวรรษที� 10 เป็นเมอืงหลวงรองของ
ราชวงศเ์หลยีว ปักกิ�งเป็นเมอืงหลวงตอ่เนื�องมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวัฒนธรรมและมี
มรดกทางประวัตศิาสตร์ที�เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ�งไดรั้บการจัดตั jง ใหเ้ป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในปี 1949 ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิ�งมีถนนสายใหญ่ มีตกึสูงๆมากมาย ไม่
เพยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงที�ทันสมัย 

 



วนัเดนิทาง ราคา พกัเดียวเพิม วซีา่ 

12 – 17 เม.ย. 2561 45,888.- 9,000.- รวมวซีา่เดี�ยว 

ราคารวม * รวมค่าวซี่าจีน 1,500 บาท *รวมภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจีน รวม 2,100 บาท * รวมประกัน
อบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนํjาดื�มทกุวันทอ่งเที�ยว  

หมายเหต ุราคายังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น 60 หยวน, ค่าทปิคนขับรถทอ้งถิ�น 60 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์60 
หยวน / รายการอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมกีารปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณี
ค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขึjนค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตู
สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ  

กําหนดการเดนิทาง 

วนัพฤหสับด ี12 เม.ย. 61 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั jน 4 เกาะ (D) เคาเตอรส์ายการบนิไทย 
(เขา้ประต ู2-3) 

23.50 น. เดนิทางไปปักกิ�ง โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 674 (บรกิารอาหาร & เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วนัศกุร ์13 เม.ย. 61  ปกัก ิง-เฉงิเตอ๋-วดัผูห่นงิ-พระราชวงัไกลกงัวล-เมอืงโบราณกูเ๋ป่ย 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตปิักกิง TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพื�อตอ้นรับโอลมิปิก 2008 
สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพิ�มเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาด
กวา่ 1 ลา้นตารางเมตร นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาจนีเร็วกวา่ไทย 1 ชั�วโมง) 

07.00 น. นําท่านเดนิทางไปเฉงิเต๋อ (3 ชั�วโมงทางด่วน) ระว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสทวิทัศน์ธรรมชาตอิัน
สวยงามตลอดเสน้ทาง ภายในเมอืงเฉงิเต๋อ มกีารผสมผสานสถาปัตยกรรมชาวฮั�นและชนกลุ่มนอ้ยเขา้
ดว้ยกัน มเีขตพระราชฐานอันกวา้งใหญ่ มหีมูเ่จดยีส์วยงาม รอบๆเขตพระราชฐานมวีัดชั jนนอกทั jงแปด
รายลอ้ม แตปั่จจบุนัเหลอืเพยีง 6 วัดเทา่นัjน (อาหารเชา้แบบกลอ่งชดุ KFC หรอื ชดุ MCDONALD ) 

 � ถงึเฉิงเต๋อ นําท่านไปไหวพ้ระที�วดัผู่หนงิซือ นมัสการเจา้แม่กวนอมิพันตาพันมอืองค์ใหญ่ที�
แกะสลักจากไมต้น้เดยีวที�งดงามและสงูที�สดุในประเทศจนี แลว้เดนิทางกลับกรงุปักกิ�ง 

12.30 น. รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร 

 ☺ นําชมพระราชวงัไกลกงัวล “ปี� สูซ่านจวง” ซึ�งเป็นพระราชวังฤดูรอ้นที�สรา้งขึjนในสมัยราชวงศช์งิ 
เป็นสถานที�พักผอ่นและลา่สตัวข์องจักรพรรดิ�เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบง่ออก เป็น 4 สว่น สว่นที� 1 
ออกแบบเป็นพระตําหนักที�ประทับ อกี 3 ส่วนเป็นพืjนนํjาและภูเขาซึ�งไดจํ้าลองความสวยงามของ
สถานที�พักผ่อนที�มชี ื�อเสยีงทั�วจนีมาไวท้ี�นี� เชน่ ทวิทัศน์ภาคใตแ้ห่งดนิแดนเจยีงหนาน ความสวยงาม
ของทอ้งทุง่มองโกเลยี และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนอื) เป็นตน้ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร  

 ☺ หลังอาหาร นําทา่นเทียวชมเมอืงโบราณกูเ่ป่ย ยามราตรอียูด่า้นหนา้กําแพงเมอืงจนีดา่น ซอืหมา่ 
สรา้งเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอยูร่มินํjา เต็มไปดว้ยอาคารเกา่ๆอยา่งมเีอกลักษณ์ สรา้งขึjนมาจากการบรูณะ
ยา่นชมุชนที�ตั jงอยูต่รงนีjตั jงแต่สมัยอดตี เมื�อก่อนเคยเป็นที�อาศัยของคนที�คอยดูแลกําแพงเมอืงจนีใน
สว่นนีjอยู่ภายในฝั�งดา้นในของกําแพง มซีากโบราณสถานเหลอือยู่เขาก็เลยพยายามสรา้งเมอืงขึjนมา
ใหม่กลายเป็นสถานท่องเที�ยวและที�พักแรมสําหรับคนที�มาเที�ยวกําแพงเมอืงจนีแลว้อยากถอืโอกาส
เที�ยวชมอยา่งอื�นไปดว้ย เชน่นํjาพดุนตร ีการแสดงที�ใชเ้ทคโนโลยอีันกา้วหนา้ของจนีมาใหช้มอยา่งตื�น
ตาตื�นใจ โดยเทคนคินีjสามารถเคลื�อนตกึไดท้ั jงหลังแบบ 3D เลยทเีดยีว 



  ทีพกั GU BEI LIGHT HOTSPRING RESORT หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

  หลังจากนัjน **ทา่นสามารถ แชนํ่jาแรท่ี�โรงแรมไดแ้ตท่า่นตอ้งเตรยีมชดุวา่ยนํjาไปเอง โดยแบง่
บอ่นํjาแรอ่อกเป็นชาย และ หญงิ (หากทา่นใดหวิ สามารถออกไปเดนิหาของกนิบรเิวณ Street 
Food ที�เปิดจนถงึต ี4 ได)้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
วนัเสาร ์14 เม.ย. 61  กาํแพงเมอืงจนี(ดา่นซอืหมา่ไถ)-ปกัก ิง-รา้นสมนุไพร-กายกรรมปกัก ิง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

 ☺ นําท่านขึjนกระเชา้ ไปชมกําแพงเมืองจีน
ดา่นซอืหมา่ไถ (司马台长城) เป็นด่านที�มชี ื�อเสยีง

มาก ไดช้ื�อว่าเป็นสุดยอดแห่งกําแพงเมืองจีน
เนื�องจากตั jงอยู่บนภูมปิระเทศที�เป็นผาสูงชันทําให ้
ทวิทัศนส์วยงามมาก กําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ

ตั jงอยู่ในอําเภอมีหยุน (密云) ซึ�งเป็นอําเภอทาง

ตอนเหนือสุดของปักกิ�ง กําแพงในส่วนของด่านซื
อหม่าไถมคีวามยาวทั jงหมด 5.6 ก.ม. ประกอบไป
ดว้ยป้อมทั jงหมด 36 ป้อม โดยแบง่เป็นฝั�งตะวันตก 
19 ป้อม ฝั�งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่าง 2 ฝั� ง
ไมไ่ดต้อ่เนื�องกนัแตม่แีมนํ่jาสายเล็กๆกั jนกลางอยูค่วามจรงิแลว้เมื�อกอ่นเคยเชื�อมต่อกันแต่ว่าพังไปตาม
ธรรมชาตสิว่นที�เปิดใหเ้ขา้ชมทั�วไปมแีคฝั่�งตะวันออก สว่นฝั�งตะวันตกเขา้ไปไมไ่ด ้ฝั�งตะวันออกที�เปิดนีj
ก็เปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีงแค ่10 ป้อมเทา่นัjน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภตัตาคาร จากนัjนเดนิทางกลับปักกิ�ง (2 ชั�วโมง) 

 � นําชมศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื�องราวเกี�ยวกับการแพทยโ์บราณตั jงแต ่
 อดตีถงึ ปัจจบัุนที�มกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที�มมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรค 
 โดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ  

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 � หลงัอาหารนําทา่นชมกายกรรมปกักิง สดุยอดกายกรรมชือกอ้งโลก 

  พกัที WANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

อาทติย ์15 เม.ย. 61     ปกัก ิง-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้ม-รา้นยางพารา-หอฟ้าเทยีน
ถาน-THE PLACE 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

  � นําท่านสู่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม ่
สถานที�จัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื�องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพื�อเป็นที�ระลกึกับอนุสาวรยีว์รีชน 
ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  



 � นําท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม“กูก้ง” สถานที�ว่าราชการและที�ประทับของจักรพรรด ิ
24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมงิและชงิ นําชมโบราณสถาน และสิ�งก่อสรา้งที�คงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตร ์ที�สรา้งขึjนบนพืjนที� 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครื�องไม ้ที�ประกอบดว้ยหอ้ง
หับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั jนใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ� และ
หอ้งวา่ราชการหลังมูล่ี�ไมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร 

 **แวะรา้นยางพาราหรอื รา้นชา ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซืjอผา้ไหมคณุภาพ 

 �นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานที�ประกอบพธิบีวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพ
บรุษุของจักรพรรดิ�ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมกําแพงสะทอ้นเสยีง 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร  

 � นําทา่นเดนิเลน่ The place เป็นแหล่งชอ้ปปิjงแห่งใหม่ที�ย ิ�งใหญ่สไตลจ์นีสําหรับนักท่องเที�ยว
ต่างชาต ิ“The place” หรอืซื�อเมา่เทยีนเจยีตั jงอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ซ ึ�งเป็นศูนยก์ลางการคา้สําหรับ
การชอ้ปปิjงที�คกึคักแห่งใหมท่ี�ย ิ�งใหญ่ที�สดุในเอเชยีเลยก็ว่าไดท้่านสามารถเลอืกซืjอสนิคา้แบรนดเ์นม
ดังอาทเิชน่ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปปิjงแลว้สถานที�แห่งนีjท่าน
ยงัจะไดช้มเพดานจอLCD ขนาดหรอืทอ้งฟ้ายกัษ์ที�ไมม่ใีหเ้ห็นที�ใดในโลกเป็นจอLCD ขนาดความกวา้ง 
6,000 ตารางเมตร (เป็นจอที�ใหญท่ี�สดุในโลก)   

  

 

 

 

 

 

 

 พกัที WANDA REALM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว  

วนัองัคาร 16 เม.ย. 61      ปกัก ิง-วดัลามะ–พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ—รา้นหยก  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม    

 ☺ นําชมวดัลามะหยง่เหอกง วัดใหญท่ี�เกา่แก ่ของศาสนาพทุธนกิายทเิบต อนัลอืชื�อในกรงุปักกิ�ง แต่
เดมิวัด นีjเคยเป็นวังที�ประทับขององคช์ายสี� ของลํjาค่าในวัดลามะคอืพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยที�
อยูใ่นวหิารว่านฝูเกอ๋ ซึ�งเป็นวหิารที�สูงใหญ่ที�สดุภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มหีลังคา 3 ชั jน ก่อ
ดว้ยไมท้ั jงหมด ในวหิารประดษิฐานพระพุทธรูปพระศรอีรยิเมตไตรยปางยนื ที�แกะสลักดว้ยไมจั้นทน์
หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใตด้นิ อีก 18 เมตรอยู่เหนือพืjนดนิ พระพุทธรูปทั jงองค์มี
นํjาหนักประมาณ 100 ตัน ไดถ้กูบนัทกึไวใ้นกนิเนสบุก๊วา่เป็นพระพทุธรปูที�แกะสลักจากไมจั้นทรห์อมตน้
เดยีวที�ใหญท่ี�สดุในโลก 

 � ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวี�เหอหยวน อทุยานที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจนี สรา้งขึjนเมื�อประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิที�ขุดขึjนดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที�ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิ�กวางสชูมระเบยีงกตัญ�แูละเรอืหนิออ่น **แวะเลอืกซืjอไขม่กุและครมีไขม่กุที�ทําจากไขม่กุ
นํjาจดืที�เพาะเลีjยงในทะเลสาบ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภตัตาคาร 

  ** แวะรา้นหยกจนี สนิคา้มชีื�อของปักกิ�ง หยกจนีที�ข ึjนชื�อ เครื�องประดับนําโชค ใหท้่านมโีอกาส
เลอืกซื�อเป็นของฝากลํ �าคา่ 



 � นําท่านเดินชมหมู่บา้นโบราณแบบจีน อยู่บริเวณถนนหนานหลัวกู่เซียง ติดกับหูถ่งชุมชนใน
 อดตีที�ปลูกบา้นตดืกัน ทําดว้ยอฐิสเีทา วางระบบผังเมอืงใวอ้ย่างเป็นระเบยีบ แบ่งแยกเขต และที�พัก
ตามชนชั jน ราชการชั jนสงู คหบด ีพอ่คา้ ชา่งฝีมอืและชนชั jนแรงงานทั jงหลาย ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที�ยว แหล่งชอ้ปปิjง เพื�อดงึดูดนักท่องเที�ยวทั jงชาวจนีและชาวต่างชาต ิมรีา้นคา้ขายของที�
ระลกึ รา้นคา้เสืjอผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชั�น รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของทานเลน่  

� จากนัjนเดนิลัดเลาะตอ่ ชมทะเลสาบสอืซา่ไห ่คําวา่ สอืซา่ มาจากบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบมวีัดถงึ 10 
วัด และคําว่า ไห่ แปลว่า ทะเล จงึเรยีกชื�อทะเลสาบแห่งนีjว่า ทะเลสาบสอืซา่ไห่ อกีทั jงยังเป็นชื�อที�
เรยีกรวมทะเลสาบที�อยูท่างทศิเหนือของกรุงปักกิ�ง ประกอบไปดว้ย ทะเลสาบเฉียนไห่ ทะเลสาบโหว
ไห่ และทะเลสาบซไีห่ ซึ�งทะเลสาบแห่งนีjเมื�อถงึชว่งฤดูหนาวนํjา ในทะเลสาบเป็นนํjาแข็งชาวปักกิ�ง 
และเมอืงใกลเ้คยีงจะนยิมมาเลน่สก ีสว่นในชว่งฤดรูอ้นจะสามารถลอ่งเรอื บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ 
นอกจากนีjบรเิวณใกล ้ๆ  ทะเลสาบยงัมถีนนที�เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวยามราตรทีี�มชี ื�อเสยีงของปักกิ�งอกีดว้ย 
อสิระใหท้า่นเดนิชมเพื�อดื�มดํ�าบรรยากาศของทะเลสาบ และถนนที�รวมแหลง่บนัเทงิแหง่นีj 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที�ภตัตาคาร 

  *อาหารพเิศษ บพุเฟ่มองโกเลยี BBQ SHABU SHABU  

 ☺ บรกิารอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบาบคีวิ ชาบชูาบ ูเป็ดปักกิ�ง ปลาแซลมอน ปิjงยา่งเกาหล ีเครื�องดื�ม 
ไอศครมี อรอ่ยไมอ่ั jน 
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วนัพธุ 17 เม.ย. 61 ปกัก ิง-ผา่นชมสนามรงันก-รา้นผเีซีย-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

ผา่นชม “สนามกฬีารงันกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก  “โ ค ล อ ส
 เซี�ยม” ความจุ 91,000 ที�นั�ง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกิ�งโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอก
 คลา้ยกบั ”รังนก” ที�มโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกิ�งไม ้หอ่หุม้เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดุ
 โปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและสระว่ายนํjา

 ภายนอกในระยะที�รถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คี่าบัตร) � นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกิง แวะ
 ชมผซีวิ ลกูมงักรตวัที 9 เครืองรางนําโชคคา้ขาย  

 � นําทา่นไปชอ้บปิjงที� ตลาดรสัเซยี เพื�อเลอืกซืjอสนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภตัตาคาร 

17.05 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเที�ยวบนิ TG 615  

21.15 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพฯ 

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

อตัรานี�รวม  ค่าตัiวเครื�องบนิไปกลับ (ตัiวกรุ๊ป) / ค่าที�พัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมืjอที�ระบใุนรายการ / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระที�ฝากขึjนเครื�องทา่นละ 1 ช ิjนที�



นํjาหนักไมเ่กนิ 30 กก. / คา่วซีา่จนี 1,500 บาท/ ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชืjอเพลงิ (YR), 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานี�ไมร่วม  ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครื�องดื�มนอกรายการ เป็นตน้ / ค่าทํา
เอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ที�มคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่นํjาหนักที�เกนิพกิดั / คา่วซีา่ดว่น – 
คา่วซีา่เดี�ยว และในกรณีที�จนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่นหรอืวซีา่กรุ๊ปจะตอ้งทําวซีา่เดี�ยวที�กรุงเทพฯแทน / ค่าบรกิาร
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น 60 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิ�น 60 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน  

สํารองทีน ัง   มัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื�อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นที�เหลอื ชําระ
ทั jงหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือนไข ทีบรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้สําหรับกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื 
เทศกาล หรอืกรุ๊ปที�ตอ้งวางมดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนใน
ประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึjนไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 บาท 
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บ
คา่บรกิารทั jงหมด 100 % 

เงือนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที�ยว สายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเที�ยวในตา่งประเทศ ซึ�งไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที�อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึjน ทั jงทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลียนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ที�มรีูป ทั jงดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชัดเจน ถา้ถ่ายไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุการยื�นวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยื�นไดท้ี�หลายหน่วยงานในประเทศจนี ซึ�งกฎเกณฑก์ารยื�น  

ค่าธรรมเนียม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางประการโดยไม่
ทราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชั jนชดิ จงึแจง้มาเพื�อทราบ 

เอกสารวซี่า เอกสารตอ้งสง่กอ่น 20 วันเดนิทาง (ในกรณีสง่เอกสารไมท่ัน ตอ้งทําวซีา่เดี�ยวที�กรุงเทพฯ ท่านจะตอ้ง
จา่ยผลตา่งคา่วซีา่เพิ�มเลม่ละ 700 บาท)   

 1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายจุนถงึวันเดนิทางไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

 3. รปูถา่ยพืjนขาวขนาด 1.5 X 2 นิjว 2 ใบ * ถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกต ิ

 4. ตอ้งเห็นห,ู ตอ้งไมใ่สเ่ครื�องประดับ และ ผมหนา้อยูเ่หนอืคิjว 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะ
เลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิ�ที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีที�มกีารขึjนลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมืjอ ไมเ่ที�ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที�จา่ย 3% 

 



ขอ้ควรทราบ  

1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พืjนเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ ผซีวิ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม
ประมาณรา้นละ 45 นาท ีซืjอหรอืไมซ่ืjอขึjนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดที�แยกไมต่ามคณะในบางสถานที�หรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรื�องการเก็บค่าใชจ้่ายที�เหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ที�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�
เกดิขึjนจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทียวขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึjนไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

 

ทนุประกนั 
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 
 

1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนื�องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
(Accident Medical Expense while travelling) 

 ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลื�อนยา้ย เพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 

(เนื�องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื�องมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 
 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชืjอ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง
, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
 

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครั jงไมเ่กนิ สี�สบิลา้นบาท....เงื�อนไขตามกรมธรรม ์
 

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื�องจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
 

* ขอ้มลูที�ระบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที�โทร 02-649-
1049 และมอืถอื 081-6515209 
 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษที�ออกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัที�เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
 

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิ�มเตมิจากที�บรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพิ�มความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ�มประกนัเที�ยวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึjน ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซืjอประกนัและชําระคา่เบีjยประกนัเพิ�มเองไดโ้ดยตดิตอ่ที� คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซืjอกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอื�นๆที�ทา่นรูจั้กและพอใจ 


