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 กรุงเทพฯ –

 นัดหมายคณะพรอมกัน ณ 

ไทยแอรเวย (

พรอมทั้งเช็คอินรับ

 บินลัดฟาสูประเทศจีน

TG674 พรอม

 เมืองปกกิ่ง 

ถาน - ชมโชว

 เดินทางถึง 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว

โปรแกรม 

 บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

 นําทานเดินทาง

เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัส

500 เมตร, 

(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา 

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพรา

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

– สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพรอมกัน ณ 

ไทยแอรเวย (Thai Airways) 

พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

บินลัดฟาสูประเทศจีน เมือง

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ปกกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ชมโชวกายกรรมปกก่ิง

เดินทางถึง สนามบินปกกิ่ง 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัส

, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา 

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพรา

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

สนามบินสุวรรณภูมิ 

นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Thai Airways) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - 

กายกรรมปกก่ิง 

ปกกิ่ง ประเทศเทศจีน

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว

บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา 

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพรา

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

ประเทศจีน โดย

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 พระราชวังตองหาม 

ประเทศเทศจีน เมืองปกกิ่ง

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1)

จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace

ขนาดใหญอันดับตนๆ

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

(เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพรา

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

โดย สายการบินไทยแอรเวย (

บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน

พระราชวังตองหาม - รานนวดเทา

เมืองปกกิ่ง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว 

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

Tian an Men or Gate of Heavenly Peace

ขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพรา

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

สายการบินไทยแอรเวย (

(ใชระยะเวลาบินประมาณ

รานนวดเทาสมุนไพรจีน

เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

Tian an Men or Gate of Heavenly Peace

ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ

แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน

เทียนอันเหมินถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการ

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร 

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways)

ประมาณ 4 ชั่วโมง)

สมุนไพรจีน - หอบูชาฟาเทียน

เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

Tian an Men or Gate of Heavenly Peace

ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ

เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน 

ะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการ

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน

ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

Thai Airways) เที่ยวบินที่

4 ชั่วโมง) 

หอบูชาฟาเทียน

เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยูใจกลาง

000 ตร.ม. (กวาง 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิ

ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ

มาถึงปจจุบัน จัตุรัส

ะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการ

อีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองในประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย นําทาน

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน 

สายการบิน

ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

เที่ยวบินที่ 

หอบูชาฟาเทียน

เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

ตั้งอยูใจกลาง

000 ตร.ม. (กวาง 

ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 

ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ

จัตุรัส

ะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการ

นําทาน

 



กลางวันกลางวัน 

จากน้ันนําทาน

กูกง” (Gugong

ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720

หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเว

1949 จนถึง ค

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

ซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในน

6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

ซึ่งเขาวังแล

 

 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะ 

หนึ่งในการผอนคลายความเครียด 

ชม หอบูชาฟาเทียนถาน

ในป ค.ศ. 1998 

สมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

4,000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป

จากน้ันนําทานเยี่ยมชม พระราชวังตองหาม

Gugong) ตั้งอยูทางทิศเหนือของจั

ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720

และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเว

1949 จนถึง ค.ศ. 1963 

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

ซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในน

000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

ซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะ รานนวดเทา

หนึ่งในการผอนคลายความเครียด 

หอบูชาฟาเทียนถาน

ในป ค.ศ. 1998 ถือวาเปนแหลงทองเที่ยว

สมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป

พระราชวังตองหาม

ตั้งอยูทางทิศเหนือของจั

ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720

และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเว

  ในอดีตพระราชวังแหงนี้ 

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

ซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต

000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

วจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

รานนวดเทาสมุนไพรจีน (

หนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

หอบูชาฟาเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park

ถือวาเปนแหลงทองเที่ยว

สมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป

พระราชวังตองหาม (The Forbidden City

ตั้งอยูทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720,

และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเว

ในอดีตพระราชวังแหงนี้ 

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

ครตองหามตลอดชีวิต

000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

วจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย 

 เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 

สมุนไพรจีน (Foot Massage Shop

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

Tian Tan Temple of Heaven Park

ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวหนึ่งของเมืองปกกิ่ง

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

000 ตน แตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป 

The Forbidden City

ตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9

และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมากมา

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเว

ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการ

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

ครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 

000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2) 

Foot Massage Shop)

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

Tian Tan Temple of Heaven Park

ของเมืองปกกิ่งที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก

ตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9

มา รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อม

กันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต ค.ศ. 

เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการ

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม"

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 

000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลา

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (2)  

) ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธี

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

Tian Tan Temple of Heaven Park) ไดรับการ

ที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

ปจจุบันกลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 

หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก

ตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9

รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อม

ลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต ค.ศ. 

เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการ

ชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรง

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 

000 คน คอยดูแลให มีคําเลา

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธี

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ

ไดรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลก 

ที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน สรางขึ้นมาตั้งแต

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 

หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวัง

ตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 

รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อม

ลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต ค.ศ. 

เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการ

จักรพรรดิจะทรง

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 

000 คน คอยดูแลให มีคําเลา

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธี

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ นําทานเยี่ยม

ลงทะเบียนเปนมรดกโลก 

สรางขึ้นมาตั้งแต

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป

668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 

พระราชวัง

ตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง

999 

รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อม

ลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต ค.ศ. 

เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการ

จักรพรรดิจะทรง

ประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใช

เพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 

000 คน คอยดูแลให มีคําเลา

ลือกันวา พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุม

 

ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธี

เยี่ยม

ลงทะเบียนเปนมรดกโลก 

สรางขึ้นมาตั้งแต

เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทุกป 

668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 



 

ค่ํา

 

วันที่สาม

เชา

 

 

ค่ํา 

วันที่สาม 

เชา  

 

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคา

หลังจากนั้น

นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ

แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลาย

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด

กายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

นําทานเขาสูที่พัก... 

 วัดลามะ - 

 บริการอาหารเชา ณ 

 นําทานเดนทางสู

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 

ในประเทศจีน

ที่ประทับขององคชายสี่ ของล้ําคาในวัดลามะคือ 

เกอ” ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

สวนลาง 8 

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคา

จากนั้นนําทานชม โชว

นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ

ะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลาย

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด

กายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

ทานเขาสูที่พัก... Holiday

 รานผลิตภัณฑยางพารา 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทานเดนทางสู วัดลามะ

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 

ในประเทศจีน มีเนื้อที่กวา 

ที่ประทับขององคชายสี่ ของล้ําคาในวัดลามะคือ 

ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่

โชวกายกรรมปกกิ่ง

นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ

ะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลาย

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด

กายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก 

Holiday Inn Express

รานผลิตภัณฑยางพารา -

หองอาหารของโรงแรม

วัดลามะ หรือรูจักกันในอีกชื่อ

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 

มีเนื้อที่กวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 

ที่ประทับขององคชายสี่ ของล้ําคาในวัดลามะคือ 

ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

ร เมนูอาหารจีนทองถิ่

กายกรรมปกกิ่ง (Beijing Acrobats

นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลาก

ะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควง

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด

Express Hotel

-  รานไขมุก 

หองอาหารของโรงแรม (4) 

หรือรูจักกันในอีกชื่อ วัด

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 

ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 

ที่ประทับขององคชายสี่ ของล้ําคาในวัดลามะคือ “

ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ 

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

18 เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

ร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

Beijing Acrobats

ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลาก

ๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควง

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด

Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

 – นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง

 

วัดหยงเหอกง 

เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน 

ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 

“พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู

 สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

Beijing Acrobats) เปนการแสดงความสามารถของ

ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลาก

ๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควง

ไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด และกายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง

 (Yong He Gong

เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น

ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 1,000 

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู

เมตร มีหลังคา 

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

เปนการแสดงความสามารถของ

ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการ

ๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงสิ่งของ เปนตน แตไฮ

กายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮวไห

Yong He Gong) วัดใหญที่เกาแกของ

เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น

1,000 หอง แตเดิมวัดนี้เคยเปนวัง

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู

เมตร มีหลังคา 3 ชั้น กอดวยไมทั้งหมด ใน

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 

เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองคมีน้ําหนักประมาณ 

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก

เปนการแสดงความสามารถของ

หลายชุด แตละการ

ของ เปนตน แตไฮ

กายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว

ทะเลสาบโฮวไห 

วัดใหญที่เกาแกของ

เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น

หอง แตเดิมวัดนี้เคยเปนวัง

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู

ชั้น กอดวยไมทั้งหมด ใน

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 26 เมตร 

มีน้ําหนักประมาณ 100 

ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก 

 

เปนการแสดงความสามารถของ

หลายชุด แตละการ

ของ เปนตน แตไฮ

กายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว

 

วัดใหญที่เกาแกของ

เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู 

ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น

หอง แตเดิมวัดนี้เคยเปนวัง

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝู

ชั้น กอดวยไมทั้งหมด ใน

เมตร 

100 ตัน 



กลางวันกลางวัน  

จากนั้นนําทานสู

ชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานแวะชม 

ทะเลสาบ 

จากนั้นนําทาน 

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

บริเวณพระราชวังตองหาม

พระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสั

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

เหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน

จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา 

ๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานแวะชม รานไขมุก

จากนั้นนําทาน นั่งสามลอชม

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

บริเวณพระราชวังตองหาม

พระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสั

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

เหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน

รานผลิตภัณฑยางพารา 

ๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

บริเวณพระราชวังตองหาม แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

พระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสั

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

เหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน

รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

ๆมากมาย อาทิเชน หมอนยางพารา เปนตน

 พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

โบราณหูถง (Hu

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

พระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสั

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

เหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน 

ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

เปนตน 

บริการทานดวยเมนู สุกี้

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

Hutong)  “หูถง

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

พระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

 

ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

บริการทานดวยเมนู สุกีส้ไตลปกก่ิง

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

หูถง” เปนตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

งคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

สไตลปกก่ิง (4) 

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

เปนตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

งคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

เปนตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

งคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

 
ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ

เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงใน

เปนตรอกซอกซอยโบราณที่มี

เอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบ

แรกเริ่มนั้นการจัดที่พักอาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิ่งอยูใกล

งคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออก

จรดทิศตะวันตกของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนวทิศ

 



ค่ํา

 

วันที่สี่

เชา

 

 

กลางวัน

ค่ํา  

วันที่สี่ 

เชา  

กลางวัน  

จากน้ันนําทานสู 

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

ที่เที่ยวยอดนิ

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก... 

 รานหยก - 

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

นําทานชม รานหย

คนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู 

เรียกวา “กําแพงหมื่นลี้

ประเทศจีนอันยาวนาน

การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู 

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

 บริการอาหารกลางวั

นําทานเดินทางสู

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

นําทานสู ทะเลสาบโฮวไห

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

ยอดนยิมของชาวปกกิ่ง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel 

 กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

รานหยก (Jade Shop

คนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู 

กําแพงหมื่นลี้

ประเทศจีนอันยาวนาน 

การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู 

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ปกก่ิงสโนวเวิรล

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

ทะเลสาบโฮวไห (Houhai

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

ยมของชาวปกกิ่ง 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ

Holiday Inn Express Hotel 

กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

คนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู 

กําแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

 กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ 

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

น ณ ภัตตาคาร 

ปกก่ิงสโนวเวิรลสกี

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

Houhai) เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่

Holiday Inn Express Hotel 

กําแพงเมืองจีน (ดานจีหยงกวน) - ปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรท

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

คนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจี

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ 

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

 เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7)

สกีรีสอรท (Beijing 

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่

Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรท

  

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

กําแพงเมืองจีน (The Great Wall of China

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

นําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ “ดานจีหยงกวน (

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7)

Beijing Snow World Ski Resort

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

บริการทานดวยเมนู เปดปกกิง่ (5) 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรท -

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

The Great Wall of China

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

ดานจีหยงกวน (

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 

Snow World Ski Resort

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

- รานบัวหิมะ 

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

The Great Wall of China

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

ดานจีหยงกวน (Juyongguan” 

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

Snow World Ski Resort) สกีรีสอรทปกก่ิงสโนว

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ

เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

รานบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

The Great Wall of China) หรือที่ชาวจีน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

Juyongguan” ซึ่งถือวา

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา

และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปดใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม 

สกีรีสอรทปกก่ิงสโนว

เวิรลตั้งอยูในภูเขาเฟงหวงซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตางประเทศ ลอมรอบดวย

เปนทะเลสาบขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง อยูในยาน

ทองเที่ยวปกกิ่ง ที่มีรานอาหาร ผับ บารเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก แตละรานก็ไดตกแตงในแบบของ

ตนเองไดเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะรานกาแฟสตารบัค ที่ออกแบบตกแตงในสถาปตยกรรมจีน เปนอีกหนึ่ง

ถนนหวังฝูจิ่ง 

ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแก

หรือที่ชาวจีน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ

กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกัน

ซึ่งถือวา

เปนดานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูงใหญที่สลับกันไปมา 

 

สกีรีสอรทปกก่ิงสโนว

ลอมรอบดวย



 

 

ค่ํา

 

 

 

 

ค่ํา 

ภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลที่สุดในปกกิ่งขับรถเพียง 

ตารางเมตร

ยาว 500 เมตรและ 

ยาว 380 

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

ทุกทานอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปก

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 

 

ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางนั้น 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

Beijing ming qing gong 

นําทานแวะชม 

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

(Wangfujing Shopping Street

รวมของรานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม

เบียรสไตลตะวันตก

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูที่พัก... 

ภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลที่สุดในปกกิ่งขับรถเพียง 

ตารางเมตร และพื้นที่ถนนที่เต็มไปดวยหิมะ 

เมตรและ 3 

380 เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

ทุกทานอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปก

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 

ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางนั้น 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

Beijing ming qing gong 

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

Wangfujing Shopping Street

รวมของรานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม

เบียรสไตลตะวันตก เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูที่พัก... Holiday Inn Express Hotel 

ภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลที่สุดในปกกิ่งขับรถเพียง 

และพื้นที่ถนนที่เต็มไปดวยหิมะ 

3 สไลดมาตรฐานสากลสําหรับผูเริ่มตนและยาว 

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

ทุกทานอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปก

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 

ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางนั้น 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

Beijing ming qing gong 3D Gallery

รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ 

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

Wangfujing Shopping Street) ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

รวมของรานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ

Holiday Inn Express Hotel 

ภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลที่สุดในปกกิ่งขับรถเพียง 

และพื้นที่ถนนที่เต็มไปดวยหิมะ 100,000 

สไลดมาตรฐานสากลสําหรับผูเริ่มตนและยาว 

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

ทุกทานอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปก

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 

ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางนั้น ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

D Gallery 

ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ 

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

รวมของรานคาแบรนดเนมและแฟชั่นสมัยใหม แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

พิเศษ!! บริการทานดวยบุฟเฟตปงยาง

Holiday Inn Express Hotel 

ภูเขาและเปนสกีรีสอรตที่ใกลที่สุดในปกกิ่งขับรถเพียง 30 นาที

100,000 ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูง

สไลดมาตรฐานสากลสําหรับผูเริ่มตนและยาว 

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

ทุกทานอิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆ ภายในปกกิ่งสโนวเวิรลสกีรีสอรทไดตสมอัธยาศัย

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 

ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ 

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

บริการทานดวยบุฟเฟตปงยาง

Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

นาที พื้นที่ทั้งหมดของสนามหิมะคือ 

ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูง

สไลดมาตรฐานสากลสําหรับผูเริ่มตนและยาว 380 

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

กิ่งสโนวเวิรลสกีรีสอรทไดตสมอัธยาศัย

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

หัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่น โดยมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ ทานละ 260 

ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนาทานสู

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

บริการทานดวยบุฟเฟตปงยาง (8) 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

พื้นที่ทั้งหมดของสนามหิมะคือ 

ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูง

380 เมตร และสไลดบอรดเดี่ยว

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

กิ่งสโนวเวิรลสกีรีสอรทไดตสมอัธยาศัย

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

260 หยวน) ** 

ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน

จากนั้นนาทานสู 

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

แผงขายอาหารทานเลนและภัตตาคาร 

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

 

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

พื้นที่ทั้งหมดของสนามหิมะคือ 500,000 

ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูง

สไลดบอรดเดี่ยว

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ 

กิ่งสโนวเวิรลสกีรีสอรทไดตสมอัธยาศัย ** (ราคา

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

 

ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

สรรพคุณเปนเลิศในดาน

 ถนนหวังฝูจิ่ง

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

 รานกาแฟ บาร

เปนแหลงนัดพบของวัยรุนและนักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง 

500,000 

ตารางเมตรมีสองสไลดระดับกลางและระดับสูง

สไลดบอรดเดี่ยว

เมตร นอกจากนี้ยังมีตุกตาหิมะกอนหิมะเกวียนขนาดเล็กผีเสื้อบินลากเลื่อนสุนัขพื้นที่จัด

แสดงประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญสําหรับนักทองเที่ยวที่จะชมและโครงการความบันเทิงอื่น ๆ นํา

ราคา

ทัวรนี้ไมรวมคาเครื่องเลนตางๆ และคาเชาอุปกรณ หากลูกคาทานใดสนใจสามารถแจงขอมูลกับทาง

ทางปกก่ิงสโนวเวิรลสกีรีสอรทยังมิไดมีการประกาศเปดลานสกี 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในปนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

 

สรรพคุณเปนเลิศในดาน

ถนนหวังฝูจิ่ง 

ยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกก่ิง เปนศูนย

บาร

 



วันที่หา

เชา

กลางวัน

 17

21.

วันที่หา 

เชา  

ลางวัน  

17.05 น. 

21.20 น.  

 พระราชวังฤดูรอน 

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

นําทานเดินทางสู 

ไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

ใหญพื้นที่แหงนี้

วา “วานโซวซาน

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก 

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก

เจากุบไลขาน ในป ค.ศ.

พระเจาเฉียนห

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

 

นําทานแวะ 

การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

- สมควรแกเวลา

 บินลัดฟาสู 

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

 เดินทางถึง 

พระราชวังฤดูรอน – ราน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน

ไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

พื้นที่แหงนี้เปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้น

วานโซวซาน” หรือภูเขา

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก 

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก

เจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 

พระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

นําทานแวะ รานปเซียะ 

การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทาน

บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

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

รานปเซี๊ยะ – สนามบิน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแร

พระราชวังฤดูรอน 

ไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

เปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้น

หรือภูเขาหมื่นป

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก

1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

ลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป ค.ศ.

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน

การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูสนามบิน

ประเทศไทย โดย 

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

สนามบินปกก่ิง

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 (Summer Palace

ไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

เปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นไดมีคําสั่งให

หมื่นป พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

ป แลวเสร็จในป ค.ศ.

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน

การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก

 เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9)

เดินทางสูสนามบิน - 

โดย สายการบินไทยแอรเวย (

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

โดยสวัสดิภาพ 

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

ปกก่ิง  – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Summer Palace) หรือ 

ไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1

ไดมีคําสั่งใหนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา 

พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระ

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

ป แลวเสร็จในป ค.ศ.1750 

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน

การเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน 

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9)

สายการบินไทยแอรเวย (

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

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

สนามบินสุวรรณภูมิ

หรือ อี้เหอหยวน

กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1

นําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา 

พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระ

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหง

 เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือ

ประกอบกิจการตางๆ นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจัก 

เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 

สายการบินไทยแอรเวย (Thai Airways)

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

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

สนามบินสุวรรณภูมิ  

อี้เหอหยวน (Yiheyuan

กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1

นําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา 

พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระ

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

 

และที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหง

เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือ

Thai Airways) เที่ยวบินที่ 

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) 

Yiheyuan) ตั้งอยูในเขต

กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1,813 ไร สวน

นําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ใหชื่อ

พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง ลาน

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระ

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

และที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหง

เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือ

เที่ยวบินที่ TG615

ตั้งอยูในเขต

813 ไร สวน

ใหชื่อ

แหง ลาน

กวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียง

โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระ

มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัย

กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ 

 

และที่นี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหง

เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือ

TG615 



** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานทีใ่ชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง และไม

มีเตียง 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

05 – 09 ธันวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

06 – 10 ธันวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

07 – 11 ธันวาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999 

12 – 16 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 4,999 9,999 

13 – 17 ธันวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

19 – 23 ธันวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

20 – 24 ธันวาคม 2562 19,999 22,999 5,999 10,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 62 25,999 28,999 7,999 15,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 62 25,999 28,999 7,999 15,999 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคเุทศกทองถิน่ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจนี ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรบัหนังสอืเดินทางไทย และตองเดนิทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   



อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 

กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ

หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ

วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ



เงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยาง

นอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 

แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานย่ืนหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

 

 



การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย

1. 

2. 

 

2.1.

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย

 สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน 

ไมสามารถใชได) 

 รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5

เกิน 3 เดือน 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18

- กรณีเด็ก ไมได

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน

บิดา และ มารดา

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน 

ไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

สี หนาตรง ขนาด 3.5

เกิน 3 เดือน  

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18

กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ 

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน

และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีน 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน 

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

สี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5

กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ 

เดินทางกับ บิดาและมารดา

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน

หนังสือรับรองคาใชจาย

ยวประเทศจีน 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน 

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

4.5 เซนติเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) 

ปบริบูรณ  

บิดาและมารดา จําเปนตองมี 

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน

หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

เมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) 

จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

แบบหมูคณะ  

โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

เมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) 

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ

ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล

มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

เมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ

ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนา

พรอมลงนามสําเนาถูกตอง

โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ

และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 

พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

(รูปถายจากมือถือ

และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

หนาหนังสือเดินทาง ของ

 

(รูปถายจากมือถือ

และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

 

ที่ออกโดย

ของ



- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาใน

แตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเกบ็เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมกะทันหัน ** 

 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถยื่นวีซา

กรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล            2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน                

6. เติรกเมนิสถาน     7. อิหราน                  8. อิรัก                  9. ตุรกี                    10. อียิปต 

11. ซาอุดิอาระเบีย   12. ซีเรีย                  13. เลบานอน          14. จอรแดน             15. อินเดีย              

16. ศรีลังกา           17. ลิเบีย                  18. ซูดาน              19. แอลจีเรีย             20. ไนจีเรีย 

21. คาซัคสถาน       22. รัฐปาเลสไตน 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอม

คณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคานเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขา

ออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี

ที่เกิดเหตุการณนีข้ึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 

 


