
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ชมศิลปะความงามของพระราชวังต้องห้าม และพระราชวังฤดูร้อน อันยิ่งใหญ่ตระการตา  
... ช็อปปิ้งสองสไตล์ ตลาดรัสเซีย ของก็อปราคาถูก ... ถนนคนเดินหวังฟู่จิง แหล่งรวมความคึกคัก  
... เต็มอิ่มกับความหนาวเย็น กับลานสกีอันกว้างใหญ่ และเครื่องเล่นมากมาย ที่ SNOW WORLD  

.. กับสายการบินมาตรฐาน เครื่องบิน AIR BUS มีจอโทรทัศน์ทุกที่นั่ง 
วันแรก สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน  – กายกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ S18 สายการบินศรีลังกัน แอร์
ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทีวี
ส่วนตัวตลอดการเดินทาง  เที่ยวบินที ่UL888   

13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  กรุงปักกิ่ง  ท่านจะได้สัมผัสกับ ‚สนามบินนานาชาติ ‛ TERMINAL 3 ซ่ึงเปิด
ให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 นี้  
สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของ อาคารของสนามบินนานาชาติปักกิ่งถูกแบ่ง เป็น 2 
ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ ส่องเข้ามา 
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองใจกลางกรุงปักกิ่งเมือ ง
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของเมืองปักกิ่ง พร้อมฟังประวัติความ
เป็นมาอันน่าสนใจ … แล้วนําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน  เดิมเรียก  'หอสักการะฟ้าดิน '  แรกเริ่มเป็นสถานที่ท่ี
จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีท่ี 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ได้มีการ
สร้าง 'หอสักการะดิน'ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่สําหรับเซ่นไหว้สักการะเฉพาะเทพเจ้า
แห่งฟ้า  แล้วเปล่ียนมาใช้นาม เทียนถันทั้งนี้  การประกอบพิธีสักการะ  และสวดมนต์ภาวนาต่อสวรรค์ของกษัตริย์
ราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.1644-1911) กระทําขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแก่ตน  ขอฟ้าขอฝนให้พืชผล
ในไร่นาอุดมสมบูรณ์  พสกนิกรอยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตรของเทียนถัน (ใหญ่กว่า ‘กู้กง -
พระราชวังต้องห้าม’ 4 เท่า) 

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4623400246500


 
 

 

 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ..  ***จากนั้นนําท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง*** ให้ท่านสัมผัสกับความ
ตื่นเต้นกับการแสงต่างๆ ท่ีได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ โดยในการชมครั้งนี้ท่านจะได้
ชมการแสดงต่างๆมากมายที่เป็นชื่อดังของปักกิ่ง เช่น การแสดงขับมอเตอร์ไซค์ในวงล้อ ซ่ึงสร้างความตื่นตาและตื่น
ใจกับผู้ชมอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีการแสดงโชว์เปล่ียนหน้ากากที่เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ประเทศจีน 

                พักที่  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สอง กําแพงเมืองจีน  – สกีเซ็นเตอร์ SNOW WORLD – ถนนหวังฟูจิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ซ่ึงท่านจะได้
สัมผัสกําแพงเมืองจีน และพร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็นส่ิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มี
ระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ท่ีเกิดขึ้นด้วย
ฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซ่ึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทํางานในถ่ินทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 
องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับ
พันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กําแพง กําแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น ‚หลุมฝังศพท่ียาวที่สุดในโลก‛ 
กําแพงเมืองจีน เริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ.เพื่อป้องกันการรุกรานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 
ก่อน ค.ศ.จักรพรรดิ์จิ๋นซีได้เช่ือมกําแพงเมืองในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันการรุกรานจากชนชาติส่วนน้อย
บนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย กําแพงเมืองจีนในสมัยนั้นมีระยะทางยาวกว่า 5 ,000 กิโลเมตร หลังจากนั้น
ผู้ปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้สร้างกําแพงเมืองจีนต่อจนมีระยะทางยาวกว่า  10,000 กิโลเมตร 
ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ,000 ปี ผู้ปกครองของจีนในสมัยต่างๆ ต่างก็เคยสร้างกําแพงเมืองไม่มากก็น้อย รวมๆ แล้วมี
ระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซ่ึงสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กําแพงเมือง
จีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเส่ือทอ
บริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กําแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บาง
แห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทําให้ชํารุดได้ง่ายกว่า กําแพงเมืองจีนที่เราเห็นกัน
ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง  จากนั้นนําท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช้เอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  … ** อาหารพิเศษสุกี้มองโกล ** จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจําบ้าน.. นําท่านสู่ 
BEIJING SNOW WORLD สถานที่แห่งนี้เองท่ีจะทําให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมีระดับความ
หนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ําแข็งอย่างครบ
ครัน ได้แก่ แผ่นเล่ือนสกีหิมะ, ม้าลากเล่ือนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ําแข็งและอ่ืนๆ อีก
มากมาย รวมท้ังกิจกรรมบนลานน้ําแข็งท่ีจะทําให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา ( ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ,์ 



 
 

 

 

ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์ )   จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  ชมสินค้ามีชื่อของ
ปักกิ่ง ชม  หยกแท ้ของเมืองจีนพร้อมท้ังให้ท่านได้รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซ้ือ
หยกไว้เป็นของฝากลํ้าค่า 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร .  จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จ่ิง (Wangfujing) ซ่ึงเป็นที่ช้อปป้ิงท่ีใหญ่
ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ  สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า  และร้านค้า
น้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมท้ังร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ  ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่าง
เพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป  ราคาย่อมเยาให้
เลือกซ้ือ นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ  ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ท่ีไม่ถูกปากคนไทย
เท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปป้ิง ชมวิว ตามอัธยาศัย 

พักที่  HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –  พระราชวังฤดูร้อน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่าง
สวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 
500 เมตร พื้นที่ทั้งส้ิน 440 ,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมิน
นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องใน
โอกาสสําคัญต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วย
สถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืน
ใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้น
ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมท้ังส้ิน 24 
พระองค ์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มี
ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาว
จีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์  ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ้าเข้าไปได ้ โบราณสถานแห่งนี้เป็นส่ิงก่อสร้างทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําท่านชมอาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 
ห้อง ชมตําหนักว่าราชการพระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ล่ีไม้ไผ่ของพระ
นางซูสีไท่เฮา  หลังจากนั้นนําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน 
และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...   นําท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ‚อี้เหอหยวน‛  ของพระนางซูสีไทเฮา 
อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอ๋ีเหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว 
ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชท่ี 11 สมัยราชวงศ์จิน  (ค.ศ. 1115-1234)พื้นที่ในเขตไห่เตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิ
ประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน  อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมาก



 
 

 

 

นัก จึงเหมาะเป็นสถานที่ท่ีเจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ  และก่อสร้างพระราชวังฤดู
ร้อนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสําคัญขึ้น  โดย
จักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอก
เขตพระราชฐาน จนทําให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสําคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมืองกล่าวกันว่า การ
ก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ดําเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทั่งส้ินสุดกาลสมัยของราชวงศ์
แมนจ ู ทําให้พระราชวังฤดูร้อนบริเวณชานกรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน เขาอ้ีว์เฉวียนซัน และเขาวั่นโซ่ว
ซัน มีพ้ืนที่กว้างใหญ่รวมท้ังส้ินกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัย
ยังมีชีวิตอยู่ชมความงามของทะเลสาปจําลองคุนหมิงท่ีขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตัญญู  ใน
อดีตอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทําลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้
งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร้างอุทยานขึ้นใหม ่.. นําท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก น้ําจืดของเมือง
จีน เช่นเครื่องประดับ ครีมไข่มุก หรือผงไข่มุก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตํารับ  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินโบราณเฉียน
เหมิน  เป็นย่านการค้าท่ีรักษาเอกลักษณ์แบบจีนๆ ท้ังด้านสถาปัตยกรรม  มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
รุ่งโรจน์ อารยธรรมและภูมิปัญญาของจีน เป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังและร้านขายสินค้าเก่าแก่ที่เชี่ยวชาญในการ
ผลิตและขายสินค้าเฉพาะด้าน  ร้านค้าและร้านอาหารย่านนี้แข่งขันกันสร้างสีสรรและตกแต่งร้านให้ดูอลังการ  
รวมท้ังแข่งขันกันชูประเด็น ‚ความเก่าแก่ ‛ ( ที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ) ของร้านเป็นจุดขายดึงดูดลูกค้าและ
นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกและถ่ายภาพกับความสวยงามยามต่ําคืนของถนนโบราณแห่งนี้  

                พักที่ HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สี ่    ชมสนามกีฬารังนก - ช็อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นําท่านแวะ ชิมชาต้นกําเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือก
ซ้ือเป็นของฝาก นําท่านชม สีสันโอลิมปิกแห่งท่ีส่ี ‚สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008‛ ออกแบบโดยสถาปนิกจาก
สวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก ‚โคลอสเซ่ียม‛ สนามกีฬา
โครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ‛รังนก‛ ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรง
ชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว (** ชมภายนอก**) นําท่านเดินทางสู่ 
ตลาดรัสเซีย สถานที่ช็อปป้ิงช่ือดังของเมืองปักกิ่ง อยู่ย่านใจกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งศูนย์รวมแฟช่ัน และบรรดา
ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ที่เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, 
พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น  หลังจากนั้นนําท่านเลือกซ้ือ ‚ผีเซ๊ียะ‛ ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าจะนําโชคลาภเงิน
ทองมาให้พร้อมท้ังคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซ๊ียกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา 

14.40 น. ออกเดินทางจากนครปักกิ่ง โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL889 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 



 
 

 

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซ๊ียะ, ผ้า
ไหม ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่
มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียม
วีซ่าจีน, ค่าท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตาม
รายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกัน
อุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม   
ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถ่ิน คนละ 10 หยวน/วัน/คน  / ค่าทํา
หนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย  / ค่าน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ 
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์
รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง 

ส ารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000  บาท พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน    

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตรา
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   3.  รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกต ิ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ

1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพ่ิม  300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสี
ขาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี) 
2.   หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน) 
3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

2 – 5 ก.พ. 18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500 



 
 

 

 

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
นํารูปเก่าท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช ้เพื่อยื่นวีซ่า 
นํารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรือ  รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร ์

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  
>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์  
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

   ย่ืนวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท 

   ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท 
 


