
 
 
 
 
 

 

เยอืนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ ่ณ กรุงปักก่ิง พรอ้มชมโชวก์ายกรรปักก่ิง 

ยอ้นอดีตสูค่วามยิง่ใหญข่องราชวงคจ์นี และความลบัในพระราชวงัตอ้งหา้ม 

ชมพระราชวงัฤดรูอ้น ‘‘อ้ีเหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจนี

สมัผสัมนตเ์สน่ห ์และความยิง่ใหญข่องกาํแพงเมืองจนี หรือ กาํแพงหม่ืนล้ี  

นัง่รถสามลอ้ปัน่สุดคลาสสิค ยอ้นสมยัวนัวานกรุงปักก่ิงที่ยา่นโบราณหูถง้   

ชอ้ปป้ิงจุใจ สุดมนัสก์บั THE PLACE  ถนนคนเดินหวงัฝจูิง่ และตลาดรสัเซีย 

เมนูพิเศษ !! ใหท้า่นไดล้ิ้ มรสเป็ดปักก่ิง และสุก้ีสมุนไพร 
 

ราคาเริม่ตน้ 15,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน ตลุาคม– ธนัวาคม 2560 
เดินทางโดยสายการบิน HAINAN AIRLINES สายการบินระดบั 5 ดาว  
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางออกหมายเลข 8 แถว Q สาย

การบิน HAINAN AIRLINES มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน 

รบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน   

วนัที่สอง ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงัตอ้งหา้ม – รา้นใบชา – อุทยานเป๋ยไห ่– 

ชมโชวก์ายกรรมปักก่ิง 

01.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996 

บรกิารอาหาร และเครือ่งดื่ม บนเครือ่ง  (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที) ใชเ้คร่ือง

Boeing 737-800   
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกก่ิง  ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่กรุงปักก่ิง   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารเชา้นําท่านสู่ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน  ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง  ประเทศจีน  เป็น

จตุัรสัขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ  ของโลก ดว้ยพ้ืนท่ีทั้งส้ิน  440,000 ตร.ม. (กวา้ง 500 เมตร, 

ยาว  880 เมตร ) สามารถจุประชากรไดถึ้ง  1 ลา้นคน  จตุัรสัแหง่น้ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยั

ราชวงศห์มิง  (เม่ือปีค .ศ. 1417 ) เดิมมีชื่อวา่เดิมวา่  “เฉิงเทียนเหมิน ” ต่อมาในปีค .ศ. 

1651 ซ่ึงเป็นสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื้ อแหง่ราชวงศช์ิงมีการบรูณะซ่อมแซมใหม่และได้ เปล่ียนชื่อ

มาเป็น “เทียนอนัเหมิน” มาถึงปัจจุบนั จตุัรสัเทียนอนัเหมินถือเป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของ

ประเทศจีนเพราะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสาํคญัทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณส์าํคญัทาง

การเมืองในประวติัศาสตรช์าติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไวม้ากมาย 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัต ้องหา้ม  ตั้งอยูท่างทิศเหนือของจตุรสัเทียนอนัเหมิ น เป็น

พระราชวงัหลวงมาตั้งแต่สมยักลางราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศช์ิง  พระราชวงัตอ้งหา้มยงัรูจ้กั

กนัในนาม พิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ครอบคลุมพื้ นท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลงั 

มีหอ้งทั้งหมด  9,999 หอ้ง  และมีพระท่ีนัง่  75 องค์  หอพระสมุด  หอ้งหบัต่างๆอีกมาก  

รวมทั้งยงัมีสวน  ลานกวา้ง  ทางเดินเช่ือมกนัโดยตลอด  มีคแูละกาํแพงท่ีสงูถึง  11 เมตร

ลอ้มรอบ ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งประมาณ  14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963  ใน

อดีตพระราชวงัแหง่น้ี  เป็นเขตหวงหา้มไม่ไหป้ระชาชนเขา้  แมข้า้ราชกา รชั้นสงูยงัตอ้งขอ



 
 
 
 
 

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  จึงเรียกพระราชวงัน้ีวา่  "พระราชวงัตอ้งหา้ม " จกัรพรรดิจะทรง

ประทบัอยูใ่นพระราชวงัแหง่น้ีกั้นพระองคจ์ากโลกภายนอก  โดยมีสนมกาํนัล  ขนัที  และ

ขา้หลวงรบัใชซ่ึ้งคนเหล่าน้ีตอ้งอาศยัอยูใ่นนครตอ้งหา้มตลอดชีวิต  เพื่อความสาํราญของ

จกัรพรรดิ ในวงัจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกาํนัล 9,000 นาง ซ่ึง

มีขนัที 70,000 คน คอยดแูลให้ มีคาํเล่าลือกนัวา่  พระนางซสีูไทเฮา  เวลาเสวยก็จะมีพระ

กระยาหารถึง  148 ชุด และทรงส่งขนัทีไปเสาะหาชายหนุ่มซ่ึงเขา้วงัแลว้จะไม่มีผูใ้ดพบเห็น

อีกเลย 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกั ใหท่้านไดช้าชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน เชน่ ชา

อู่หลงของปักก่ิง  ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน  และชาอ่ืนๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ หลากหลายชนิด ท่ี

รวบรวมจากแหล่งผลิตท่ีขึ้ นช่ือ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านได้

ล้ิมรสชาติของชาชนิดต่างๆ 

 จากน้ัน พาทุกท่านไปยงั อุทยาน เป๋ย ไห๋  ซ่ึง ตั้งอยูบ่ริเวณฝัง่ตะวนัตกเฉียงเหนือของ

พระราชวงัตอ้งหา้ม ภายในอุทยานมีทะเลสาบเป๋ ยไห่ และเจดียสี์ขาวตั้ งเด่นสง่าอยูด่า้นบน

เนินเขาเกาะหยก ในบริเวณวดัหยง่อนั  อดีตเคยเป็น อุทยานหลวง  ประกอบดว้ยสวนและ

ส่ิงก่อสรา้งสาํคญั ไดแ้ก่พระตาํหนักต่างๆ และวดั ตั้งแต่ปี ค .ศ.1925 เคยถูกใชเ้ป็นสถาน

ท่ีวา่ราชการ สถานท่ีพกัผ่อนของกษัตริยแ์ละเชื้ อพระวงศต์ั้งแต่ราชวงศ ์เหลียว , จิ้ น, หยวน 

(มองโกล), หมิง และชิง  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารเยน็นําท่านชม กายกรรมปักก่ิง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ

โชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย  มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ

แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮ

ไลทเ์ลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจาํกดัและโวกายกรรมปักก่ิงน้ันยงั

ชื่อเป็นโชวก์ายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 



 
 
 
 
 

วนัที่สาม พระราชวงัฤดูรอ้น – รา้นไข่มุก - วดัลามะ – นัง่สามลอ้ชมยา่นโบราณหูถง้– รา้นนวด

ฝ่าเทา้ - The Place 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น  หรือ อ้ีเหอหยวน  ตั้งอยูใ่นเขตไหเ่ต้ียน  หา่งจากตวั

เมืองปักก่ิงไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ  15 กิโลเมตร  พระราชวงัน้ีมีพ้ืนท่ี  1,813 ไร่ ส่วน

ใหญ่เป็นทะเลสาบคุนหมิง  จากน้ันนําดินไปถมเป็นภเูขาแลว้สรา้ งวงับนภเูขา พรอ้มตาํหนัก

นอ้ยใหญ่หลายหลงั สวนดอกไมก้วา่ 300 แหง่ เดิมน้ันเป็นวงัหลวงและสวนดอกไมข้องพระ

เจา้กุบไลขา่น  ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมยัราชวงศห์มิงและชิง  โดยเฉพาะสมยัพระ

เจา้คงัซีถึงสมยัพระเจา้เฉียนหลง ใชเ้วลาถึง 60 ปี แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์าชวงศ์

ชิงทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวงัหลวงท่ีปักก่ิง  ในฤดรูอ้น

มาประทบัท่ีพระราชวงัฤดรูอ้นแหง่น้ี ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัวา่อุทยานแหง่น้ีเป็นอุทยานหลวงท่ี

งดงามท่ีสุดของจีน จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงปักก่ิง ระหวา่งทาง นําท่านแวะชม รา้น

ไข่มุก เลือกซ้ือครีมไขมุ่กบาํรุงผิว ท่ีสกดัมาจากไขมุ่กน้ําจืด ท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําสู่ วดัลามะหยง่เหอกง วดัใหญ่ท่ีเก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอนัลือช่ือในกรุงปักก่ิง 

เป็นโบราณสถานท่ีรวมเอกลกัษณข์องชนชาติฮัน่  แมนจ ูมองโกล และทิเบต ส่ีชนชาติสาํคญั

ของจีนไวไ้ดอ้ยา่งลงตวัและครบครนั ซ่ึงมีอยูเ่พียงแหง่เดียวเท่าน้ันในประเทศจีน  มีเน้ือท่ีกวา่ 

60,000 ตารางกิโลเมตร  มีตาํหนักต่างๆกวา่  1,000 หอ้ง แต่เดิมวดัน้ีเคยเป็นวงัท่ีประทบั

ขององคช์ายส่ี  ของลํ้าค่าในวดัลามะคือ  พระพุทธรปูพระศรีอริยเมตไตรยท่ีอยูใ่นวิหารวา่นฝู

เก๋อ ซ่ึงเป็นวิหารท่ีสงูใหญ่ท่ีสุดภายในวดัลามะ  สงูกวา่ 30 เมตร มีหลงัคา 3 ชั้น ก่อดว้ยไม้

ทั้งหมด  ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรปูพระศรีอริยเมตไตรยปางยนื  ท่ีแกะสลกัดว้ยไม้

จนัทน์หอม  สงู  26 เมตร  ส่วนล่าง  8 เมตรฝังอยูใ่ตดิ้น  อีก  18 เมตรอยูเ่หนือพ้ืนดิน  

พระพุทธรปูทั้งองคมี์น้ําหนักประมาณ  100 ตนั  ไดถู้กบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊กวา่เป็น

พระพุทธรปูท่ีแกะสลกัจากไมจ้นัทรห์อมตน้เดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

จากน้ันนําท่าน  นัง่สามลอ้ ชมยา่น โบราณ หูถง้   “หถูง้” เป็นตรอก ซอกซอยโบราณท่ี มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะของปักก่ิ ง ส่วนใหญ่สรา้งในสมยัราชวงศห์ยวน หมิงและชิง โดยสรา้งอยู่

รายรอบบริเวณพระราชวงัตอ้งหา้ม แรกเร่ิมน้ันการจดัท่ีพกัอาศยัในหถูง้จะกาํหนดตาม

ฐานะทางสงัคม ยิง่อยูใ่กลพ้ระราชวงัตอ้งหา้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสงัคมท่ีสงูขึ้ น

ตามลาํดบั หถูง้ท่ีอยูใ่นแนวทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกของพระราชวงัตอ้งหา้มจะเป็นท่ีพกั

อาศยัของขุนนางและชนชั้นสงู ส่วนหถูง้ท่ีอยูใ่นแนวทิศเหนือจรดทิศใตน้ั้นจะเป็นท่ีพกัอาศยั

ของสามญัชน 



 
 
 
 
 

นําท่านแวะ  รา้นนวดเทา้  ชมการสาธิต  การนวดเทา้  ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ The Place เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ท่ียิง่ใหญ่สไตลจ์ีน “The 

place” หรือ ซ่ือเม่าเทียนเจีย  ตั้งอยูบ่นถนนตงตา้เฉียวลู่ ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางการคา้สาํหรบั

การชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัแหง่ ใหม่ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม

ดงั อาทิเชน่ ZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็นตน้ นอกจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้สถานท่ี

แหง่น้ีท่านยงัจะไดช้มเพดานจอ  LCD ขนาด หรือ ทอ้งฟ้ายกัษ์ ท่ีไม่มีใหเ้ห็นท่ีใดในโลก  เป็น

จอ LCD ขนาดความกวา้ง 6,000 ตารางเมตร (เป็นจอท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก) 

พกัที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ รา้นหยก – กาํแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน  – ถ่ายรูปหนา้ สนามกีฬารงันก – รา้น

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บวัหิมะ) – ถนนคนเดินหวงัฝูจิง่                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าค่า 

แก่คนท่ีท่านรกั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี หรือท่ีชาวจีนเรียกวา่ “กาํแพ

หม่ืนล้ี” 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สญัลกัษณท์างประวติัศาตรข์องประเทศจีน

อนัยาวนาน กาํแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั 

การรุกรานจากชาวฮนัหรือซงัหนู คาํวา่ ซวงหนู ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว (ราว 450 ปีก่อน

คริสตกาล)นําท่านถ่ายรปูหนา้สนามกีฬาแหง่ชาติกรุงปักก่ิง หรือท่ีรูจ้กัในนาม “สนามกีฬา

รงันก” เป็นสนามกีฬาหลกัท่ีใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดรูอ้น 2008 ส่วนท่ีเรียก วา่ 

"สนามรงันก"น้ัน เพราะลกัษณะของสนามมีการออกแบบใหด้คูลา้ย "รงันก" โดยใชโ้ครง

เหล็กมาสอดประสานทบักนัไปมา จนดคูลา้ยรงันกขนาดใหญ่ จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ โดย

เร่ิมก่อสรา้งขึ้ นเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จส้ินพรอ้มเปิดใชง้านเม่ือเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2551 เป็นผลงานการออกแบบร่วมกนัระหวา่ง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาว



 
 
 
 
 

สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีออกแบบร่วมกบั China Architecture Design Institute และบริษัท Arup 

โดยมี อา้ย เหวย่ เหวย่ ศิลปินร่วมสมยัชาวจีนเป็นคนใหค้าํปรึกษาในการออกแบบ   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

นํา

ท่

า

น

เดินํา เดินทางสู่  รา้นยาสมุนไพร เพื่อสุขภาพ  ชมครีมเป่าซู่ถงั  หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ  “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม   ผุพอง และแมลงกดัต่อ ย เป็นยาสามญั

ประจาํบา้น   จากน้ันนําท่านสู่  ถนนหวงัฝูจิง่  เป็นยา่นการคา้ท่ีเป็นถนนคนเดินเพียงแหง่

เดียวของกรุงปักก่ิง  เป็นศนูยร์วมของรา้นคา้แบรนดเ์นมและแฟชัน่สมยัใหม่  แผงขาย

อาหารกทาน เล่นและรา้นอาหารภตัตาคาร  รา้นกาแฟ  บารเ์บียรส์ไตลต์ะวนัตก  เป็นแหล่ง

นัดพบของวยัรุ่นและแหล่งท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติมกันิยมมาเยอืนของกรุงปักก่ิง 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – รา้นป่ีเซียะ- ตลาดรสัเซีย – ปักก่ิง 

- กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อ

สุขภาพชนิดต่างๆ  

นําท่านสู่  หอบูชาฟ้าเทียนถาน  ถูกลงทะเบียนเป็นมรดก

โลก ในปี ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัท่ีสุด

แห่งหน่ึงในจีน  สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง  ค.ศ.

1420 เป็นสถานท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแหง่ราชวงศห์มิง  และ

ราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา  เพื่อขอพรใหฝ้นฟ้าตก

ตอ้งตามฤดกูาล ขอใหพื้ชพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบรูณ์ เป็น

ประจาํทุกปี  ปัจจุบนักลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน  ภายในมีพ้ืนท่ีกวา่  

1,668.75 ไร่ อุดมไปดว้ยตน้ไป๋กวา่ 4,000 ตน้ แต่ละตน้มีอายุไม่ตํา่กวา่รอ้ยปี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 

จากน้ันนําท่านสู่ รา้นป่ีเซียะ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของ ชาวจีน ท่ีน่ีท่านจะได้

ศึกษาศาสตรแ์หง่การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรก์ารแกไ้ขฮวงจุย้ของชาวจีน  เหมาะสาํหรบั

ท่านท่ีทาํการคา้ขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ 

นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซ่ิวสุ่ยเจีย หรือท่ีคนไทยรูจ้กักนัในนามของ ตลาดรสัเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนดจ์ีน และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทิกุชช่ี พราดา้ ดีแอนดจ์ี 

หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงัไนก้ี อาดิดาสและแบรนดช์ั้นนําอ่ืนๆ จนหลายคนท่ีบอกวา่มา

เมืองจีนจะตอ้งมาหาซ้ือของเลียนแบบจากท่ีน่ี 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตปัิกก่ิง 

20.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7996 

(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง 30 นาที)   

00.10(+1)  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน(เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

2-3 ท่าน 

ผูเ้ดินทาง 

อายุต ํา่กว่า20ปี 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

19 – 23 ตลุาคม 2560 17,777 

เพิ่มท่านละ  

3,000 บาท 

4,500 8,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

03 – 07 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

15 – 19 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

17 – 21 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 

24 – 28 พฤศจกิายน 2560 15,777 4,000 7,900 



 
 
 
 
 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 15,777 4,000 7,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2560 15,777 4,000 7,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2560 17,777 4,500 8,900 

02 – 06 ธนัวาคม 2560 17,777 4,500 8,900 

06 – 10 ธนัวาคม 2560 16,777 4,000 7,900 

07 – 11 ธนัวาคม 2560 17,777 4,500 8,900 

08 – 12 ธนัวาคม 2560 17,777 4,500 8,900 

13 – 17 ธนัวาคม 2560 16,777 4,000 7,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2560 16,777 4,000 7,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี เพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง  ในนามของรา้นรฐับาล คื อ 

ใบชา , หยก, บวัหิมะ , ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนช้ีแจงลกูคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลู กคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ ารา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจาํนวนเงิน 400หยวน/ท่าน/รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลั บปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีชา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลกูทวัรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได้  แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลู กทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นก ารบอก

กล่าวล่วงหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชิ้ น ไม่เกิน 23 กก.        

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  



 
 
 
 
 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาท ต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทา งมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 



 
 
 
 
 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่  15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแล้ วทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือ

จองและจา่ยมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ  ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง  ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์

ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้ง การนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลา ทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเห ตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง

สาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่

ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวน สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 
 
 
 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสีย หายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกั นภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ื องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่  32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุก

กรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 


