
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*พกั 5 ดาว* ปกักงิ-ทุง่หญา้คงัซ-ีกายกรรม 
ทุง่ลาแวนเดอรก์ําแพงเมอืงจนี-หอฟ้า 

วงัฤดรูอ้น 6 วนั 4 คนื 

ชวนชมิ สกุมีองโกล, เป็ดปักกงิ 



 

จุดเด่น 

มหานครปกักงิ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นศนูยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม 
วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคม ตังอยูท่างภาคเหนอืของทรีาบหัวเป่ย ในสมยัซโีจวมชีอืเรยีกวา่ 
“ซอืจ”ี เป็นเมอืงหลวงของกก๊เยยีน ในสมยัจงิกวั ตน้ศตวรรษท ี10 เป็นเมอืงหลวงรองของราชวงศเ์หลยีว 
ปักกงิเป็นเมอืงหลวงตอ่เนอืงมาอกี 4 ราชวงศ ์(จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสมวฒันธรรมและมมีรดกทาง
ประวัตศิาสตร ์ทถีอืเป็นสดุยอดของโลก 

  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซี่า 

11-16 ต.ค. 60 20,999 5,000 รวมแลว้ 

10-15 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแลว้ 

17-22 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแลว้ 

24-29 พ.ย. 60 17,999 5,000 รวมแลว้ 

 * ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ   

1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุ
ในรายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะ
ชม ประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่ี
การตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

 

 

ราคารวม * รวมคา่วซีา่จนี (วซีา่กรุ๊ป-หนา้ดา่น-800 บาท) *รวมภาษีสนามบนิไทย 700 บาท *รวมภาษี
สนามบนิจนี (CN TAX) * รวมคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ (YR) * รวมคา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ) 
* รวมประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   

หมายเหต ุ  รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจมี
การปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึคา่ธรรมเนยีม
ตา่งๆและ/หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตสูถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ - ครบ 10 ทา่นออก
เดนิทาง ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย แตม่ไีกดจ์นีพดูไทยรับทสีนามบนิปักกงิ / ครบ 16 ทา่น ออกเดนิทาง มี
หัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ - คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง ยงัไมไ่ดร้วมคา่
ไกดท์อ้งถนิ 50 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 50 หยวน และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน 



 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์าย 
การบนิแอรไ์ชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10) 

 

วนัทสีอง ปกักงิ–เทยีนอนัเหมนิ-วงัโบราณกูก้ง-วดัหมนืพระ-รา้นยา-THE PLACE 

00.55 น. เดนิทางไปปักกงิ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทยีวบนิท ีCA 980  

06.30 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถ
รองรับผูโ้ดยสารได ้55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกวา่ 1 ลา้นตารางเมตร ใหญก่วา่
แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิ
แชค็แลปกอ๊กทฮีอ่งกง) สถาปนกินักเดนิทางทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบ
ทางเดนิแตล่ะสว่นใหส้นัทสีดุ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบจนีทภีตัตาคาร 

 นําทา่นสูจั่ตุรัสเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสทใีหญท่สีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียคุ

ใหม ่สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนอืงในโอกาสพเิศษตา่งๆ บนัทกึภาพเพอืเป็นทรีะลกึกบั
อนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

 นําทา่นผา่นประตเูขา้สูพ่ระราชวังตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของ

จักรพรรด2ิ4 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสงิกอ่สรา้งทคีง
คณุคา่ทางประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึบนพนืท ี720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอ่าคารเครอืงไม ้
ทปีระกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักวา่ราชการ พระตําหนักชนัใน 
หอ้งบรรทมของจักรพรรด ิและหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ไีมไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําชมศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรอืงราวเกยีวกบัการแพทยโ์บราณตังแต่

อดตีถงึปัจจบุนัทมีกีารสง่ เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทมีมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิ 
ฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญ  

 นําทา่นชม วัดฝ่าหยวน (法源寺) อยูใ่กลม้สัยดิหนวิเจยี เป็นวดัทมีปีระวัตศิาสตรย์าว 

นานแหง่หนงึ ถกูสรา้งขนึครงัแรกตังแต ่ปี 645 สมยัราชวงศถั์ง ปี618-907 ตอ่มาอาคาร
ชํารดุเสยีหาย ตอ่มาไดบ้รูณะสรา้งใหม ่และซอ่มแซมซาํหลายครังตังแต ่ปี 1956 ทนีี
กลายเป็นทตีังของวทิยาลัยพทุธศาสนศกึษาจนี และในปี 1980 ก็มกีารตังหอสมบตัทิาง
วัฒนธรรมพทุธศาสนาจนี ทําใหเ้ป็นแหลง่วจัิยวัฒนธรรมทางพทุธศาสนา “หลเีอา๋” นัก 
เขยีนชาวไตห้วันไดใ้ชว้ดัฝ่าหยวนเป็นฉากแตง่นยิายเรอืง “วดัฝ่าหยวนปักกงิ” แลว้ไดรั้บ
การเสนอชอืใหรั้บรางวลัโนเบล สาขาวรรณกรรม ภายในบรเิวณวดั มหีอกลอง หอระฆงั 
แผน่ศลิาจารกึ รปูสลัก รปูหลอ่สํารดิ ภาพเขยีน กระถางธปูจากราชวงศห์มงิและชงิ หลัง
สดุทา้ยมพีระพทุธไสยาสนย์าว 6 เมตรประดษิฐานอยู ่ 
** นําทา่นนมสัการ พระพุทธรปูทองแดงหมนืองค ์เพอืเป็นสริมิงคล 

 



 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร   

 นําชมยา่นชอ้บปิงไฮโซใจกลางกรงุปักกงิ ซอืเมา่เทยีนเจยี  "The Place" 世贸天阶 

หา้งใหมต่กแตง่หรหูรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟตุ กวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นับเป็น 
LED SCREEN จอยกัษ์บนเพดานแบบชนิเดยีวทใีหญท่สีดุในโลก    
พักท ี METRO PARK HOTEL หรอื SCHONBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

            

 

วนัทสีาม  หอฟ้า-รา้นผา้ไหม- ทุง่ลาเวนเดอร-์กายกรรมปกักงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทยีนถาน สถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบ

ป้ายบรรพบรุษุ ของจักรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ตังอยูใ่นใจกลางกรงุปักกงิ สรา้ง
ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เมอื พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมชีอืวา่ เทยีน
ตถีัน แปลวา่ หอสกัการะฟ้าดนิ ตอ่มาใน พ.ศ. 2077 (ค.ศ. 1534) ไดม้กีารสรา้งหอสกัการะ
ดนิขนึอกีแหง่ หอฟ้าดนิจงึเปลยีนชอืเปลยีนชอืเป็นหอสกัการะฟ้าเพยีงอยา่งเดยีว ครัน 
พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผา่หอเสยีหาย จงึสรา้งขนึใหมเ่มอื พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) 
ตัวหอมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางยาว 32.5 เมตร และ สงู 38 เมตร โดยมไิดใ้ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว 
หอนไีดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมอื พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) นําทา่นชมกําแพงสะทอ้น
เสยีง 

 แวะรา้นผา้ไหมใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอืผา้ไหมคณุภาพ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร   
(เดนิทางเดอืนกรกฎาคม-กันยายน-ขอ้มลู จากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสร)ี   

 นําชมทุง่ลาเวนเดอร ์1 ปีมคีรัง บานสะพรังในเดอิน ก.ค.-ก.ย. ลาเวนเดอร ์(Lavandula 

angustifolia) เป็นพชืดอกในวงศ ์Lamiaceae เป็นพชืประจําถนิในเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวันตก 
หลัก ๆ ในเทอืกเขาพเิรนสีและเทอืกเขาอนืทางเหนอืของประเทศสเปน เป็นไมพุ้ม่มกีลนิ
แรง โตไดส้งู 1 ถงึ 2 เมตร ผลัดใบ ใบยาว 2–6 เซนตเิมตร และกวา้ง 4–6 เซนตเิมตร ดอก
สชีมพ-ูมว่ง (สลีาเวนเดอร)์ ออกทชีอ่เชงิลดยาว 2–8 เซนตเิมตรทปีลายสดุของลําตน้เรยีว
ไมม่ใีบยาว 10–30 เซนตเิมตร มกัปลกูลาเวนเดอรเ์ป็นไมป้ระดับ ไดรั้บความนยิมจากดอกสี
สวยงาม กลนิหอมและทนแลง้ได ้เตบิโตไมด่ใีนดนิชนืตอ่เนอืง คอ่นขา้งทนไดด้ตีอ่อณุหภมู ิ
ตํา ทนตอ่ดนิกรดแตช่อบดนิกลางถงึดา่ง ในบางภาวะอาจมอีายสุนั ลาเวนเดอรถ์กูนํามาใช ้
อยา่งกวา้งขวางกบัสมนุไพรและนํามนัหอมระเหย เชอืวา่ลาเวนเดอรส์ามารถบรรเทาแมลง
กดั, แผลไหม ้และอาการปวดหวัได ้นอกจากนชีอ่ลาเวนเดอรย์งัสามารถขบัไลแ่มลง ดอก
และเมล็ดลาเวนเดอรส์ามารถชว่ยใหก้ารนอนหลบันันผอ่นคลาย การชงยอดออ่นของลาเวน
เดอรล์งในถว้ยนํารอ้นยงัสามารถชว่ยใหน้อนหลับสบาย ในศตวรรษท ี21 น ีลาเวนเดอรนั์น
เป็นทนียิมในอตุสาหกรรมมากมาย มกีลนิอนัเป็นเอกลักษณ ์ซงึชว่ยใหผ้อ่นคลาย 



อตุสาหกรรมทไีดรั้บผลประโยชนม์ากทสีดุ เป็นอตุสาหกรรมนําหอมและผลติภณัฑบํ์ารงุผวิ 
เชน่ สบู ่ครมี เป็นตน้ 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร   

 หลังอาหารนําท่านชมกายกรรมปักกงิ สดุยอดกายกรรมชอืกอ้งโลก 

พักท ี METRO PARK HOTEL หรอื SCHONBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

  

 

วนัทสี ี   รา้นหยก-กาํแพงเมอืงจนี-ทุง่หญา้คงัซ-ีบวัหมิะ-สกุมีองโกล 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

08.00 น. นําชมสนิคา้มชีอืของปักกงิ หยกจนีทขีนึชอื เครอืงประดบันําโชค ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซอื  
เป็นของฝากลําค่า 

09.00 น.   ชมกําแพงเมอืงจนี (ดา่นจหูยงกวาน) สงิมหัศจรรยห์นงึในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้ง

ขนึดว้ยแรงงานของคนนับหมนืคน มคีวามยาว 6,350 กโิลเมตร สรา้งขนึครงัแรกเมอืประ 
มาณ กวา่ 2,000 ปีกอ่น โดยจักรพรรดจินิซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตวักําแพง
สงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นําวัสดทุใีชก้อ่สรา้งกําแพงแหง่นมีาสรา้งกําแพงที
มคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดกํ้าแพงทมีคีวามยาวรอบโลก  

12.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 แวะซอืยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “บวัหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง แลว้เดนิทาง

กลับตัวเมอืงปักกงิ  

 เดนิทางขนึเหนอืไปอกีเล็กนอ้ย นําชมทุง่หญา้มองโกลทใีกลปั้กกงิทสีดุ สมัผัสประสบ 

การณ์การเทยีวทุง่หญา้เขยีวขจภีายใตท้อ้งฟ้าสฟ้ีาใส โดยไมต่อ้งเดนิทางไปถงึมองโกเลยี 
ทุง่หญา้คังซ ีKangxi Grassland มพีนืทมีากกวา่ 20 ลา้นตารางเมตร เหมาะสําหรับกจิกรรม
แขง่มา้ และขมีา้เลน่ (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่กจิกรรมพเิศษ) มสีนามขมีา้กับมา้มาตรฐานสําหรับ
นักทอ่งเทยีว เป็นทุง่หญา้ทมีพีชืตระกลูหญา้มากกวา่ 50 สายพันธุ ์เชน่ Clover, ดอกเบญ 
จมาศป่า และ Cogon Grass  

กจิกรรม Type ราคาประมาณ Price (CNY) ประเภท  Targeted Visitors 

Gallop along the horse track 200/ hour Skilled horse riders 

Slow ride along the horse track 100/ hour Ordinary riders 

Ride on racecourses 30/ lap (about 1,200 
yards) 

Beginners 

Sightseeing in a coach along the 
horse track 

100/ coach/ hour All visitors 



 

 

 

20.00 น.  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุมีองโกล นําจมิไทยสตูรเด็ด 
พักท ี METRO PARK HOTEL หรอื SCHONBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวไมแ่ขวน
ป้าย 

 

วนัทหีา้ ปกักงิ–พระราชวงัฤดรูอ้น-รา้นไขม่กุ-หนานโหลวกูเ่ซยีง-รา้นใบชา 
เป็ดปกักงิ-หวงัฝจูงิ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 ชมพระราชวังฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อทุยานทใีหญท่สีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอื

ประมาณ 800 ปีกอ่น  

 ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮา

และจักรพรรดกิวางส ู  

 ชมระเบยีงกตญั แูละเรอืหนิออ่น แวะเลอืกซอืไขม่กุและครมีไขม่กุททํีาจากไขม่กุนํา

จดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ  

12.30 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกงิและชาทมีชีอืเสยีงอนื ๆ  

 นําทา่นเขตบา้นเกา่หนานโหลว Nanluoguxiang (南锣鼓巷) เป็นซอยแคบ ๆ ใจกลาง

เมอืงปักกงิทมีสีถาปัตยกรรมผสมผสานทังแบบใหมแ่ละแบบเกา่ดังเดมิ คลา้ยกบัเขตหถูง
ซงึตังอยูใ่นเขตตงเฉงิ สรา้งขนึในสมยัราชวงศห์ยวน ปัจจุบนันเีป็นสถานททีอ่งเทยีวยอด
นยิมทมีรีา้นอาหาร บาร ์บา้นดนตร ีรา้นกาแฟ มรีา้นอาหารจานดว่น และรา้นขายของทรีะลกึ  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  ** ชวนชมิเป็ดปักกงิตน้ตําหรับ 

 สง่ทา่นชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิ “หวังฝจูงิ” 

พักท ี METRO PARK HOTEL หรอื SCHONBRUNN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

 

วนัทหีก ประตชูยั-ผา่นสนามกฬีาโอลมิปิก-ตลาดรสัเซยี-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ผา่นชม สนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์

HERZOG & DE MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก “โคลอสเซยีม” สนาม
กฬีาโครงสรา้ง 91,000 ทนัีง ไดใ้ชจ้ดัพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัปักกงิโอลมิปิก 2008 มี
ลักษณะภายนอกคลา้ยกบั ”รังนก” ทมีโีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกงิไมห้อ่หุม้เพดาน 
และผนังอาคารททํีาดว้ยวัสดโุปรง่ใส อัฒจันทรม์ลีกัษณะรปูทรงชามสแีดงดคูลา้ยกบั
พระราชวังตอ้งหา้มของจนีทอียูภ่ายในรัวกําแพงสเีทาเขยีว ** ขบัรถผา่นใหช้มสนามกฬีา
รังนกและสระวา่ยนําภายนอกในระยะทรีถสามารถทําได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คีา่บตัร)  

 นําทา่นสูป่ระตชูยัปักกงิ แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตวัท ี9 เครอืงรางนําโชคคา้ขาย  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 ชอ้บปิงท ีตลาดรัสเซยี  เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ 



นาฬกิา เป็นตน้ 
*** เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 

19.40 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ CA-979 (มบีรกิารอาหารเย็นบนเครอืงบนิ) 

23.45 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

 

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

 

คา่บรกิาร   หอ้งเดยีวเพมิ 5,000.-  (ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเดก็) 
 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตวักรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุน
รายการ / คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / 
คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / คา่วซีา่จนี 
(กรุ๊ป-หนา้ดา่น) / คา่ภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) หยวน, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ (YR), 
คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัทางอากาศ (YQ)  

อตัรานไีมร่วม  ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 
คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่
นําหนักทเีกนิพกิดั / คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์
/ ไมร่วมคา่ทปิกระเป๋าขนึ-ลง 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอ
สงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลง
ราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหาร
บางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมา
จา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / 
คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหกั ณ.ทจีา่ย 3% 

 

สํารองทนีงั  มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
   * สว่นทเีหลอื ชาํระทงัหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน  
 

เงอืนไขการยกเลกิ     - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักคา่ใชจ้า่ยไว ้5,000 บาท  
    - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
    - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์ 
    - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
  - ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การ
จลาจล  เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทัง
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
ฯลฯ   



  - ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมี
สงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 

 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีว โดยไม่
มวีซีา่ กบัองคก์รฯ ทอีอกบตัรนใีหก้บัทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้
ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย 
เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากท่านไมส่ามารถแสดงเอกสาร 
(บตัร) ตัวจรงิ 
3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 
อาทติย ์ 
4. หากบตัรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอืตวัเครอืงบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะททีา่น
อยูต่อ่ เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร 
พนักงานขาย ฯลฯ ไมรั่บ ไมรั่บฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนันหากท่านฝากบตัร APEX และ/
หรอืสง่บตัรตดิมากบัเอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ  

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


