
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   15 – 20 พฤษภำคม 2562                                                                 (PEK604) 
วนัแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิง่ 

21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 

23.00 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA824 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

วนัทีส่อง  ปักกิง่ - จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ - พระรำชวงัต้องห้ำม กู้กง –กำยกรรมปักกิง่ 

04.30 น. ถึงสนามบินปักก่ิง ตามเวลาทอ้งถ่ิน (เวลาท่ีปักก่ิงเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและรถปรับอากาศรอรับท่าน  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรเช้ำแบบจีน ติม่ซ ำ 
หลงัอาหารน าท่านสู่ จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถจุคนไดถึ้ง 2 ลา้นคน 
เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมี
ประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะได้
มองเห็นจุดส าคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลบัพลาเทียนอนัเหมิน ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค าว่า 
"ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" ดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึง "ความสามคัคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ" ตรงกลาง
เป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนก็ว่าได ้
จากนั้นน าท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระรำชวงัต้องห้ำม "กู้กง" สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อในสมยัราชวงศ ์
หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานท่ีว่าราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มี
การบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด 
รักษาไดดี้ท่ีสุด และรวมทั้งยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสุดในโลก น าท่านเดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีคงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จากนั้นน าท่านชม กำยกรรมปักกิง่ เป็นการแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่

ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชวห์มุน
จาน โชวค์วงของ เป็นตน้ และไฮไลทคื์อการขบัมอเตอร์ไซคห์ลายๆๆคนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจ ากดัและโชวก์ายกรรมปักก่ิง
นั้นยงัช่ือเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีช่ือกอ้งโลกมาก   

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร   
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ำม  วดัลำมะยงเหอกง – ถนนโบรำณเฉียนเหมนิ - ร้ำนไข่มุก - ถนนหวงัฟู่จิ่ง – ปักกิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม วดัลำมะยงเหอกง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิยงเจ้ิน หรือ
องคช์ายส่ีผูเ้ป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาเม่ือองคช์ายส่ีไดสื้บราชบลัลงัคแ์ลว้ไดย้ก 
สถานท่ีแห่งน้ีให้เป็นวดัลามะ วดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคย์นื หรือ “พระศรีอารยเมตไตร ” ซ่ึงสูง
ถึง 26 เมตร แกะสลกัดว้ยตน้จนัทน์หอมทั้งตน้ ใชเ้วลาในการแกะสลกัถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุข 
ว่านฟู่เก๋อ 
 
 



 

 

 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเท่ียวชม ถนนโบรำณเฉียนเหมนิ (Qianmen Street) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เปิดให้เท่ียวชม
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 หลงัจากรัฐบาล
ปักก่ิงไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยคุสมยัราชวงศชิ์ง ราชวงศสุ์ดทา้ยก่อนการ
เปล่ียนแปลง การปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศชิ์ง บริเวณสองฝ่ังถนน มีทั้งภตัตาคาร ร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้ของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง 
จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ร้ำนไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นน าท่านสู่ ถนนหวงัฝู่จิ่ง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิงรวมทั้ง
ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัต่างๆและร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยก์ลาง ความบนัเทิงมากมาย ท่ีจะสร้างสีสันให้กบัผูท่ี้มาจบัจ่าย
บนถนนคนเดินแห่งน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่  พระรำชวงัฤดูร้อน – ร้ำนหยกจีน – เมืองโบรำณกู๋เป่ย - พักเมืองโบรำณ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านชม พระรำชวงัฤดูร้อน “ อีเ้หอหยวน “ อุทยานใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ซ่ึงงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมจีนใน 

รูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย ์ท่ีสวดมนต ์สะพานหิน และเรือหินอ่อน ท่ี
สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือราว 800 ปีก่อน ซ่ึงไดเ้คยถูกท าลายอยา่งรุนแรงถึง 2 คร้ัง เม่ือตอนกองทพัพนัธมิตรบุกยดึเมือง
ปักก่ิง ท่ีน่ียงัเคยเป็นพระราชวงั ท่ีประทบัของพระนาง ชูสีไทเฮา น าคณะเดินชมต าหนกัท่ีว่าราชการ โรงอุปรากร 
ต าหนกั ท่ีประทบัของพระนางชูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวในเทพนิยาย
ต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ 
จากนั้นน าท่านชม ร้ำนหยกจีน ของล ้าค่าของปักก่ิง ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา 
และความยติุธรรม ลทัธิขงจ๊ือยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ เช่ือกนัว่าหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร ่ ารวยและ
มีโชค รวมถึงท าให้อายยุนือีกดว้ย ให้ท่านเลือกชมหยกท่ีไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชคในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ เพ่ือซ้ือเป็นของขวญัของฝาก 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณกู๋เป่ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง)   
หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม เมืองโบรำณกู๋เป่ย (กู๋ เป่ยสุ่ยเจ้ิน  Gu Bei 
Shui Zhen ) เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของทั้งชาว
จีนและชาวต่างชาติ อยูบ่ริเวณเดียวกบัก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่า
ไถ ภายในกู๋ เป่ยสุ่ยเจ้ิน นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงเราสามารถ
เลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามล าน ้ า (ไม่รวมค่าล่องเรือ) ยงัมี
โรงเรียนสมยัโบราณ และหากเดินข้ึนเขาไปดา้นบนก็จะเจอกบั
โบสถค์ริสตเ์ก่า นอกจากน้ีภายในบริเวณของกู๋ เป่ยสุ่ยเจ้ินยงัมี
ร้านคา้ของโบราณ ทั้งอาหาร ของท่ีระลึก ขนม รองเทา้ หลากหลาย 
 



 

 

 
 
รูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบนัให้เลือกชอ้ปอีกมากมาย รวมถึงโรงแรมท่ีพกัสไตลโ์บราณหากอยากคา้งคืนหรือ
ปีนก าแพงเมืองจีนในช่วงยามค ่า และด่ืมด ่าบรรยากาศ มาท่ีเดียวเท่ียวไดห้ลากหลายรูปแบบเลย  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม GUI BEI MIN SU HOTEL อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั (บ้ำนโบรำณสไตล์จีน) 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่ำ  ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ – ร้ำนบัวหิมะ - CAPITAL MUSEUM – ปักกิง่ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ  (โดยกระเชา้ Cable Car) ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอม่ีหยนุ ซ่ึงเป็นอ าเภอทางเหนือ
สุดของปักก่ิง ก  าแพงเมืองจีนด่านน้ีเป็นด่านท่ีมีช่ือเสียงมาก ไดช่ื้อว่าเป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีน เน่ืองจากเป็น
ก าแพงเมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยงัตั้งอยูบ่นภูมิประเทศท่ีเป็นผาสูง
ชนั ท าให้ทิวทศัน์สวยงามมาก ก าแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาท่ีสูงชนั มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่
สองฝ่ังของไหล่เขา และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลงัการ 
ประกอบกบัขุนเขาท่ีสูงท่ีสูงตระหง่านท าให้ก  าแพงด่านซือหม่าไถเป็นก าแพงท่ีงดงามยิง่นกั  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่รถกลบัไปยงัปักก่ิง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง) 
น าท่านสู่ ยำบัวหิมะและศูนย์ยำสมุนไพรจีน พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ 
ซ้ือยาแกน ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ CAPITAL MUSEUM (พิพิธภณัฑ์ทีเ่กบ็รวบรวมโบรำณวตัถุกว่ำหม่ืนช้ิน) เป็นหน่ึงใน
พิพิธภณัฑข์นาดยอ่ย ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวิถีชีวิตชาวปักก่ิงในอดีตเป็นหลกั  อาคารท่ีคณะเราไปชมนั้น  เป็น
พิพิธภณัฑน์ครหลวงอาคารใหม่ซ่ึงยา้ยมาจากอาคารเดิม  อาคารน้ีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม ปี 2006  

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรือเทยีบเท่ำ  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีห่ก  หอฟ้ำเทยีนถำน - ร้ำนยำงพำรำ - ตลำดหงเฉียว - ปักกิง่ -  เชียงใหม่  

เช้ำ                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้ำเทยีนถำน สร้างเม่ือปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์งใช้
เป็นท่ีประกอบพิธีไหวฟ้้าเพ่ือขอให้ฝนตอ้งตามฤดูกาล ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบดว้ย หวานซิว แท่น
ประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี ่สถานท่ีตั้งป้ายเทพเจา้ฟ้า และ ต าหนกัฉีเหนียนเต้ียน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า 
จากนั้นน าท่านชมสินคา้และผลิตภณัฑจ์าก ร้ำนยำงพำรำ เป็นของฝากของท่ีระลึก 

 
 



 

 

 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จากนั้นเดินทางสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ ยีห่้อดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีก
มากมาย ตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนำมบินปักกิง่ 

17.30 น. ออกเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เท่ียวบินท่ี CA823 
21.50 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ …. 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 
*** รำยกำรนีล้งร้ำนจีนทีปั่กกิง่ 4 ร้ำน ร้ำนหยก ร้ำนไข่มุก ร้ำนบัวหิมะ  ร้ำนยำงพำรำ *** 

ถ้ำไม่เข้ำร้ำนหยก เพิ่ม RMB 200/ท่ำน  ถ้ำไม่เข้ำร้ำนอ่ืน ขอให้เพิ่ม RMB 100/ท่ำน/ร้ำน 
(แต่ละร้ำนหำกท่ำนอยู่ไม่ถึง 40 นำท ีคดิเพิ่มท่ำนละ 100 หยวน มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเกบ็ ไม่เกีย่วกบับริษัทฯ ทวัร์) 

 
 
 
 
 
*** สำยกำรบิน Air China  (CA) จ ำกดักระเป๋ำส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนักไม่เกนิ  
23 กก. และถือขึน้เคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กก. (อนุญำตให้ถือขึน้เคร่ืองเพิ่มได้อกี 1 ช้ิน คือ โน๊ตบุ๊ค,กระเป๋ำถือ,
กระเป๋ำเอกสำร) *** 

หำกท่ำนทีภู่มลิ ำเนำไม่ได้อยู่ในเขตภำคเหนือ ดังนี ้1. เชียงรำย 2. เชียงใหม่ 3. น่ำน  4. พะเยำ 5. แพร่  6. แม่ฮ่องสอน 7. ล ำปำง 
8. ล ำพูน 9. อุตรดิตถ์ 10. ตำก 11. พิษณุโลก 12.สุโขทยั  จะมค่ีำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,200 บำท เน่ืองจำกต้องไปท ำวซ่ีำทีก่รุงเทพ  

 

อตัรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นทศันาจร AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิง่ – เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเขา้ประเทศจีน ( 4 วนัท าการ Passport Thai ) 
 ค่าโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการน าเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูเ้ช่ียวชาญ อ านวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ค่ำทปิไกด์ พนักงำนคนขับรถ  
 กระเป๋ำเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่ำน 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่ำธรรมเนียมบัตร 2% กรณชี ำระด้วยบัตรเครดิต 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

 

อตัรำค่ำบริกำร / 15 ท่ำนขึน้ไป / บำท   2 – 7 มีนำคม 2562  
15 – 20 พฤษภำคม 2562 

ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ 2 - 3 ท่ำน รำคำท่ำนละ 23,900 บำท 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ  5,500 บำท 



 

 

 
 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

กำรส ำรองทีน่ั่งและกำรช ำระเงิน 
 ส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวีซ่า 

 ช าระเงินทั้งหมด หรือช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

กำรยกเลกิ  
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  10 % ของเงินมดัจ า 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ หรือคดิตำมจริง 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 5 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน  
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
หมำยเหตุ  
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไว้
แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
5. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้  
 



 

 

 
 
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน 
/ คน / วนั 

 

ข้อมูลในกำรท ำวซ่ีำจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

กำรเตรียมเอกสำรกำรย่ืนวซ่ีำจีน 
1. หนงัสือเดินทางเล่มจริง (Passport) ทีมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางมากกว่า 6 เดือน 

2. รูปถ่าย  2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตวั   

ห้ำมใช้รูปสแกน,หรือถ่ำยเอง 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัการท างาน เช่น ช่ือสถานท่ีท างาน,ท่ีอยู,่เบอร์ติดต่อ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


