วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น.

คณะพร้อมกันณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4ประตูทางออกหมายเลข 8แถว Q สาย
การบินHAINAN AIRLINESมีเจ้าหน้าทีคอยต้อนรับ และบริการเรืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับ
บัตรทีนังบนเครืองบิน

วันทีสอง

ปั กกิง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา–อุทยานเป๋ยไห่–ชม
โชว์กายกรรมปั กกิง
เหิรฟ้ าสู่กรุงปั กกิ งประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINESเทียวบินที HU7996
บริการอาหารและเครือ งดืมบนเครือง(ใช้ระยะเวลาบิ น 4 ชั วโมง 30 นาที )ใช้เครื อ ง
Boeing 737-800
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ ง ประเทศเทศจีน (เวลาที ประเทศจีนเร็ วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั วโมง) หลังจากผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนันนําท่านเดินทางสู่กรุงปั กกิง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านําท่านสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมินตังอยูใ่ จกลางกรุงปั กกิงประเทศจีนเป็ นจัตุรสั
ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆของโลกด้วยพื นทีทังสิน 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว
880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคนจัตุรสั แห่งนี ถูกสร้างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง
(เมือปี ค.ศ. 1417) เดิมมีชือว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน”ต่อมาในปี ค.ศ. 1651 ซึงเป็ นสมัย
จักรพรรดิซุ่นจือแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี ยนชือมาเป็ น “เทียนอัน
เหมิน”มาถึงปั จจุบัน จัตุรัสเที ยนอันเหมินถื อเป็ นสัญลักษณ์ที สําคัญของประเทศจีนเพราะ
เป็ นที ตัง ของสถานที สํา คัญ ทางราชการอี ก ทั ง เคยมี เ หตุ ก ารณ์ สํา คัญ ทางการเมื อ งใน
ประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึนและจารึกไว้มากมาย
จากนันนําท่านชม พระราชวังต้องห้ามตังอยูท่ างทิศเหนื อของจตุรสั เทียนอันเหมิ นเป็ นพระ
ราชวังหลวงมาตังแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงพระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั กันใน
นามพิพิธภัณฑ์พระราชวังครอบคลุมพื นที 720,000 ตารางเมตรอาคาร 800 หลังมีหอ้ ง
ทังหมด 9,999 ห้องและมีพระที นัง 75 องค์หอพระสมุดห้องหับต่างๆอีกมากรวมทั งยังมี
สวนลานกว้า งทางเดิ น เชื อ มกัน โดยตลอดมี คู แ ละกํา แพงที สู ง ถึ ง 11 เมตรล้อ มรอบใช้

01.30 น.

07.10 น.

เช้า

ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตังแต่พ.ศ. 1949 จนถึงพ.ศ. 1963ในอดีตพระราชวังแห่ง
นี เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้าแม้ขา้ ราชการชันสูงยังต้องขออนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษจึง
เรียกพระราชวังนี ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี
กันพระองค์จากโลกภายนอกโดยมีสนมกํานัลขันทีและข้าหลวงรับใช้ซึ งคนเหล่านี ตอ้ งอาศัย
อยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิตเพื อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน
ประกอบพระกระยาหารมีสนมกํานัล 9,000 นางซึงมีขนั ที 70,000 คนคอยดูแลให้มีคาํ เล่า
ลือกันว่าพระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึ ง 148 ชุ ดและทรงส่งขันที ไป
เสาะหาชายหนุ่ มซึงเข้าวังแล้วจะไม่มีผใู ้ ดพบเห็นอีกเลย

เทียง

คํ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านสู่รา้ นใบชาสวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้ชาชิมทีมีชือเสียงของประเทศจีน เช่น
ชาอู่หลงของปั กกิง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอืนๆทีมีชือเสียงต่างๆหลากหลายชนิ ด ที
รวบรวมจากแหล่งผลิตทีขึนชือให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้
ลิมรสชาติของชาชนิ ดต่างๆ
จากนันพาทุกท่านไปยัง อุทยานเป๋ยไห๋ซึงตังอยูบ่ ริเวณฝั งตะวันตกเฉียงเหนื อของพระราชวัง
ต้องห้าม ภายในอุทยานมีทะเลสาบเป๋ยไห่ และเจดียส์ ีขาวตังเด่นสง่าอยูด่ า้ นบนเนิ นเขาเกาะ
หยกในบริเวณวัดหย่งอันอดีตเคยเป็ นอุทยานหลวงประกอบด้วยสวนและสิ งก่อสร้างสําคัญ
ได้แก่พระตําหนักต่างๆ และวัด ตังแต่ปี ค.ศ.1925 เคยถูกใช้เป็ นสถานทีว่าราชการ สถานที
พักผ่อนของกษัตริยแ์ ละเชือพระวงศ์ตงั แต่ราชวงศ์ เหลียว, จิน, หยวน (มองโกล), หมิง และ
ชิง
บริการอาหารคํ า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเย็นนําท่านชม กายกรรมปั กกิง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกายมีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ

พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

แตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้านเช่นโชว์หมุ นจานโชว์ควงของเป็ นต้นแต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยูใ่ นพื นทีจาํ กัดและโวกายกรรมปั กกิ งนันยัง
ชือเป็ นโชว์กายกรรมทีมีชือก้องโลกมาก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
พระราชวังฤดูรอ้ น –ร้านไข่มุก-วัดลามะ – นั งสามล้อชมย่านโบราณหูถง้ –ร้านนวดฝ่ า
เท้า–THE PLACE
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อีเหอหยวนตังอยูใ่ นเขตไห่เตียนห่างจากตัวเมือง
ปั กกิงไปทางตะวันตกเฉียงเหนื อ 15 กิโลเมตรพระราชวังนี มีพืนที 1,813 ไร่ส่วนใหญ่เป็ น
ทะเลสาบคุนหมิงจากนั นนํ าดินไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขาพร้อมตําหนักน้อยใหญ่
หลายหลังสวนดอกไม้กว่า 300 แห่งเดิมนั นเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไล
ข่านในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงโดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึง
สมัยพระเจ้าเฉียนหลงใช้เวลาถึง60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์ชิงทรงใช้เป็ น
ที เสด็จแปรพระราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงที ปักกิงในฤดูรอ้ นมาประทับที
พระราชวังฤดูรอ้ นแห่ง นี ซึงเป็ นทียอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี เป็ นอุทยานหลวงที งดงามที สุด
ของจีนจากนั นนํ าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปั กกิ ง ระหว่างทางนํ าท่านแวะชมร้านไข่มุกเลือก
ซือครีมไข่มุกบํารุงผิวทีสกัดมาจากไข่มุกนําจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําสู่วัดลามะหย่งเหอกงวัดใหญ่ทีเก่าแก่ของศาสนาพุทธนิ กายทิเบตอันลือชื อในกรุงปั กกิง
เป็ นโบราณสถานทีรวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั นแมนจูมองโกลและทิเบตสีชนชาติสาํ คัญของ
จีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครันซึ งมี อยู่เพีย งแห่งเดี ยวเท่ านั นในประเทศจีนมี เนื อที กว่า
60,000 ตารางกิโลเมตรมีตําหนั กต่างๆกว่า 1,000 ห้องแต่เดิมวัดนี เคยเป็ นวังที ประทับ
ขององค์ชายสีของลําค่าในวัดลามะคือพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที อยู่ในวิหารว่านฝู
เก๋อซึงเป็ นวิหารทีสงู ใหญ่ทีสุดภายในวัดลามะสูงกว่า30เมตรมีหลังคา3ชันก่อด้วยไม้ทังหมด
ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืนที แกะสลักด้วยไม้จนั ทน์หอมสูง
26เมตรส่วนล่าง8เมตรฝั งอยูใ่ ต้ดินอีก18เมตรอยูเ่ หนื อพืนดินพระพุทธรูปทังองค์มีนําหนั ก

ประมาณ100ตันได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็ นพระพุทธรูปที แกะสลักจากไม้จนั ทร์หอม
ต้นเดียวทีใหญ่ทีสุดในโลก
จากนั น นํ า ท่ า นนั งสามล้อชมย่ า นโบราณหู ถ ้ง “หู ถ ้ง ”เป็ นตรอกซอกซอยโบราณที มี
เอกลักษณ์เฉพาะของปั กกิ ง ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่
รายรอบบริ เวณพระราชวังต้องห้าม แรกเริ มนั นการจัดที พักอาศัยในหูถง้ จะกําหนดตาม
ฐานะทางสังคม ยิงอยูใ่ กล้พระราชวังต้องห้ามมากเท่าไหร่ ก็แสดงถึงฐานะทางสังคมที สูงขึน
ตามลําดับ หูถง้ ทีอยูใ่ นแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของพระราชวังต้องห้ามจะเป็ นที พกั
อาศัยของขุนนางและชนชันสูง ส่วนหูถง้ ที อยูใ่ นแนวทิศเหนื อจรดทิศใต้นันจะเป็ นทีพกั อาศัย
ของสามัญชน
นํ า ท่ า นแวะร้า นนวดเท้า ชมการสาธิ ต การนวดเท้า ซึ ง เป็ นอี ก วิ ธี ห นึ ง ในการผ่ อ นคลาย
ความเครียดปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

คํ า

พักที

บริการอาหารคํ า ณ ภัตตาคาร
จากนั น นํ าท่านเดินทางสู่ THE PLACEเป็ นแหล่งช้อปปิ งแห่งใหม่ทียิงใหญ่สไตล์จีน “The
place” หรือซือเม่าเทียนเจียตังอยูบ่ นถนนตงต้าเฉียวลู่ ซึงเป็ นศูนย์กลางการค้าสําหรับการช้
อปปิ งทีคึกคักแห่งใหม่ทียิงใหญ่ทีสุดในเอเชียท่านสามารถเลือกซื อสินค้าแบรนด์เนมดังอาทิ
เช่นZARA, MNG, PROMOD, MEXX เป็ นต้นนอกจากเป็ นแหล่งช้อปปิ งแล้วสถานทีแห่งนี ท่าน
ยังจะได้ชมเพดานจอLCD ขนาดหรือท้องฟ้ ายักษ์ทีไม่มีให้เห็นทีใดในโลกเป็ นจอLCD ขนาด
ความกว้าง 6,000 ตารางเมตร (เป็ นจอทีใหญ่ทีสุดในโลก)
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสี
เช้า

เทียง

ร้า นหยก – กํา แพงเมื อ งจี น ด่ า นจี ห ย่ง กวน– ถ่ า ยรู ป หน้า สนามกี ฬ ารัง นก – ร้า น
สมุนไพรเพือสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมร้านหยกซึงเป็ นเครืองประดับนําโชคให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากอันลําค่า
แก่คนทีท่านรักจากนันนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนหรือทีชาวจีนเรียกว่า“กําแพหมืน
ลี”1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางสัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอัน
ยาวนานกําแพงส่วนใหญ่ทีปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึนในสมัยราชวงศ์ฉินทังนี เพือป้องกัน
การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนูคาํ ว่าซวงหนูตงั แต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี ก่อน
คริสตกาล)นําท่านถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปั กกิง หรือทีรจู ้ กั ในนาม “สนามกีฬา
รังนก” เป็ นสนามกีฬาหลักทีใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ น 2008 ส่วนทีเรียกว่า
"สนามรังนก"นันเพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดคู ล้าย "รังนก" โดยใช้โครง
เหล็กมาสอดประสานทับกันไปมาจนดูคล้ายรังนกขนาดใหญ่จุผชู ้ มได้91,000 ทีนังโดยเริม
ก่อสร้างขึนเมือเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 เสร็จสินพร้อมเปิ ดใช้งานเมือเดือนมีนาคมพ.ศ.
2551 เป็ นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่างHerzog & DeMeuron สถาปนิ กชาว
สวิตเซอร์แลนด์ทีออกแบบร่วมกับChina Architecture Design Institute และบริษัทArup โดย
มีอา้ ยเหว่ยเหว่ยศิลปิ นร่วมสมัยชาวจีนเป็ นคนให้คาํ ปรึกษาในการออกแบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา
ท่
า
น
เดินําเดินทางสูร่ า้ นยาสมุนไพรเพือสุขภาพชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที รจู ้ กั กันดีในชือ “บัวหิมะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั นนํ าท่ านสู่ถนนหวังฝูจิ งเป็ นย่านการค้าที เป็ นถนนคนเดิ นเพียงแห่งเดี ยวของกรุ ง

คํ า
พักที
วันทีหา้
เช้า

เทียง

ปั กกิงเป็ นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชั นสมัยใหม่แผงขายอาหารกทานเล่นและ
ร้านอาหารภัตตาคารร้านกาแฟบาร์เบียร์สไตล์ตะวันตกเป็ นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่ง
ทีนักท่องเทียวต่างชาติมกั นิ ยมมาเยือนของกรุงปั กกิง
บริการอาหารคํ า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน -หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านปี เซียะ-ตลาดรัสเซีย – ปั กกิง กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซนให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครืองนอนเพือ
สุขภาพชนิ ดต่างๆ
นําท่านสู่หอบูชาฟ้าเทียนถานถูกลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1998 หนึ งในสถานที ท่องเทียวทีโด่งดังที สุดแห่ง
หนึ งในจีนสร้างขึนมาตังแต่สมัยราชวงศ์หมิงค.ศ.1420 เป็ น
สถานทีซึงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที
บวงสรวงเทพยดาเพื อ ขอพรให้ฝ นฟ้ าตกต้อ งตามฤดูก าล
ขอให้พื ช พั น ธุ ์ ธั ญ ญาหารอุ ด มสมบู ร ณ์ เ ป็ นประจํ า ทุ ก ปี
ปั จจุบันกลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะเทียนถานภายในมีพื นทีกว่า 1,668.75 ไร่อุดมไป
ด้วยต้นไป๋กว่า 4,000 ต้นแต่ละต้นมีอายุไม่ตํ ากว่าร้อยปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านสู่รา้ นปี เซียะสิงศักดิสิทธิเกียวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีนทีนีท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมีศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีนเหมาะสําหรับ
ท่านทีทาํ การค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
นําท่านช้อปปิ งที ซิวสุ่ยเจียหรือทีคนไทยรูจ้ กั กันในนามของตลาดรัสเซียซึงเป็ นแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมายอาทิกุชชีพราด้าดีแอนด์จี
หรืออย่างรองเท้ากีฬาชือดังไนกีอาดิดาสและแบรนด์ชนั นําอืนๆจนหลายคนทีบอกว่ามา
เมืองจีนจะต้องมาหาซือของเลียนแบบจากทีนี
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติปักกิง

20.05น.

เหิรฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เทียวบินที HU7996
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั วโมง30 นาที)
00.25(+1) เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
**หากท่านทีตอ้ งออกตั วภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทํา
การออกตั วเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**สถานทีท่องเทียว และโรงแรมทีพกั อาจจะมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสําคัญ**
**โรงแรมทีพกั และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม
และคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน

14 – 18มีนาคม 2561

ผูเ้ ดินทาง
อายุต ํ ากว่า20ปี

พักเดียวเพิม

ราคา
ไม่รวมตั ว

15,900

4,000

8,900

15 – 19 มีนาคม 2561

15,900

4,000

8,900

29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561

15,900

4,000

8,900

12 – 16 เมษายน 2561

23,900

6,000

11,900

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561

21,777

5,000

10,900

09 – 13 พฤษภาคม 2561

15,900

4,000

8,900

เพิมท่านละ
3,000 บาท

18 – 22 พฤษภาคม 2561

15,900

4,000

8,900

06 – 10 มิถุนายน 2561

15,900

4,000

8,900

14 – 18 มิถุนายน 2561

15,900

4,000

8,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพือร่วมโปรโมทสินค้าพืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ
ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี เซียะ ซึงจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื อหรือไม่ซือขึนอยูก่ ับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 400หยวน/ท่าน/ร้าน
 ณ สถานทีท่องเทียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ ายในวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทังสิน แต่เป็ นการบอก
กล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั วเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิน ไม่เกิน 23 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 1,800 บาท**
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ200หยวน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนั ง
2. นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที เหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรฐั บาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเที ยวหรือ
เอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิกที บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี ตอ้ งการขอรับ เงิ นค่าบริก ารคื น นั ก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู ม้ ี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ งเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอํานาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบ

อํา นาจ หลัก ฐานการชํา ระเงิ น ค่ าบริ ก ารต่ า งๆ และหน้า สมุ ดบัญ ชี ธนาคารที ต้องการให้นํ าเงิ น เข้า ให้
ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที ชาํ ระแล้วทังหมดทังนี ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จา่ ยทีได้จา่ ยจริงจากค่าบริการทีชาํ ระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนําเที ยวให้แก่นักท่องเทียว
เช่น การสํารองทีนังตั วเครืองบิน การจองทีพกั ฯลฯ
2.4 เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชั นตั วเครืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม100%ซึงเมือจอง
และจ่ายมัดจําแล้วถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆทั งสินและในกรณี ทีออกตั วเครืองบินไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือนการเดินทางผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื องขอคืนค่าตั วหรือขอคืนค่าทัวร์ทังหมด
หรือบางส่วนได้
3. การเดินทางที ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงื อนไข หรือเที ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรฐั บาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทังหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนั กท่องเที ยวหรื อเอเจนซี ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตั วเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดินทางจริงของประเทศที เดิ นทาง ทังนี
บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เ พิ ม ขึ น ของ
นักท่องเทียวทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ มขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั วเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ าติดตัวขึ นเครื องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิ ง ของที มีลักษณะคล้ายกับ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัด เล็ บ มี ด พก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬ าฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสาํ รองขึนไปบนเครืองบินดังนี
แบตเตอรีสาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจาํ กัดได้แก่

4.1 แบตเตอรีสาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรีสาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรีสาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุก
กรณี
5.ห้ามนําแบตเตอรีสาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านัน!!

 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ํ ากว่า 18 ปี

การทําวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวนั นใช้แค่เพียงสําเนาพาสสปอต์ทีชัดเจนเท่านัน !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ตัวอย่างสําเนาทีได ้มาตรฐาน
ต ้องถ่ายให ้ติดทั ง 2 หน ้า

