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ก ำหนดกำรเดนิทำง    วนัที่ 20-24 ม.ค. 63     ( 5 วนั 3 คืน ) 



 

วันแรก          สนำมบินสุวรรณภูม ิ– ปักกิ่ง – หอฟ้ำเทียนถำน – โชว์กำยกรรม 

02.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคำน์เตอร์สำย
กำรบิน  ไชน่ำอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)  พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับท่านที่หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

04.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักก่ิง   โดยเที่ยวบินที่ MU 7060 
10.50  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักก่ิง  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแล้ว รถโคช้ปรับอากาศน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง กรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการคา้ของอาณาจกัร
เยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัล้มลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 
1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้น
มา  ตวัเมืองปักก่ิงปัจจุบนัเมืองปักก่ิงไดเ้ปล่ียนแปลงพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่ตอ้นรับโอลิมปิค 2008 สมัผสักล่ิน
ไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตา
นกัท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ   บ่งบอกถึงความทนัสมยัของเมืองหลวงปักก่ิงยคุใหม่ไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  หลังอาหารน าท่านชม หอบูชำเทียนถำน  ซ่ึงก่อสร้างขึ้ นด้วย
สถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 
ช่วงเวลาเดียวกนักบัพระราชวงัตอ้งห้าม และใชเ้วลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่น่ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธี
บวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจกัรพรรดิในสมยัโบราณ เพื่อคุม้ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์
ทางพืชพนัธุ์ธญัญาหาร ***จำกน้ันน ำท่ำนชมกำยกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีช่ือเสียงบนัลือโลกและงดงามเป็น
อนัดบั 1 ในกรุงปักก่ิง 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – ร้ำนไข่มุก – ถนนโบรำณเฉียนเหมิน – ร้ำนยำงพำรำ – ตลำดรัสเซีย 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม หลังอาหารน าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงที่ใหญ่
ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ เป็นสถานที่จดังานพิธีเฉลิม
ฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์ีรชน, หอระลึกประธาน
เหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดส าคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลับพลำเทียนอันเหมิน 
ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยค าวา่“ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนจงเจริญ” ดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึง 
”ควำมสำมัคคีประชำชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ 
สถานที่แห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ น าท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระรำชวังต้องห้ำม “กู้กง” 
สร้างในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทบัของ
จกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายคร้ัง คร้ังล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคง
สถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาไดดี้ที่สุด และรวมทั้งยงัมีประวติัที่ยาวนานที่สุดใน
โลก น าท่านเดินชมโบราณสถานและส่ิงก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตาราง
เมตร ภายในพระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวัง
หน้ำ มี 3 ต าหนัก 1. ต ำหนักไท่เหอ เป็นต าหนักหน้าที่ส าคญัที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเตอ้อกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. 
ต ำหนักจงเหอ เป็นสถานที่พกัรอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ต  าหนักเป่าเหอ เป็นต าหนักสอบจอหงวน และ
เล้ียงรับรองแขกบา้นแขกเมือง ผ่านเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดส าคญัคือ 



พระต ำหนักพระนำงซูสีไทเฮำ สถำนที่ว่ำรำชกำรหลังม่ำน อุทยำนหลวงอวี้เหอหยวน ภายในพระราชวงัน้ีอาคาร
ทั้งหมดสร้างดว้ยเคร่ืองไมท้ี่ประกอบดว้ยหอ้งหบัต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  หลงัอาหารแวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบ ำรุงผิว ที่ท  าจากไข่มุกน ้ า
จืด น าท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เปิดให้
เที่ยวชมเม่ือวนัที่  7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 
หลังจากรัฐบาลปักก่ิงได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยคุสมยัราชวงศ์ชิง 
ราชวงศสุ์ดทา้ยก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศชิ์ง บริเวณสองฝ่ังถนน 
มีทั้งภตัตาคาร ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ของที่ระลึกในรูปแบบของปักก่ิง แวะชม ศูนย์หมอน
ยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีน  จากนั้น  อิสระช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย 
แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตแห่งหน่ึงในปักก่ิง มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  
ของเด็กเล่นฯลฯที่น่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นที่นิยมมากของชาวปักก่ิง เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมีคุณภาพและ
ราคาถูก 

 ค  ่า รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สำม ผีเซ๊ียะ –พระรำชวังฤดูร้อน (อวีเ้หอหยวน) – ก ำแพงเมืองจีน (ด่ำนจูหย่งกวน) –  แวะถ่ำยรูป ด้ำนหน้ำสนำมกีฬำ
OLYMPIC  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ  เทพเจา้น าโชคที่ชาวจีนให้ความ
เช่ือถือและมีไวบู้ชา เพื่อความโชคดีและร ่ ารวย น าท่านชม พระรำชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่และ
งดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กวา่ปีก่อน ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศชิ์งใชแ้ปลราชฐาน
หนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัที่แห่งน้ี  น าท่านชมที่ประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ
กวางสู น าท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุขึ้นดว้ยแรงงานคนลว้นจ าลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร ***ลองลิ้มชิมรสสุกีม้องโกเลีย+พร้อมน ้ำจิม้ไทยรสเด็ด  หลงัอาหาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีน ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกในยคุกลาง ที่สร้างขึ้นดว้ย แรงงานของ
คนนบัหม่ืนคน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือประมาณกวา่ 2,000 ปีก่อน โดยจกัรพรรด์ิจ๋ิน
ซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถ้าน าวสัดุที่ใช้ก่อสร้าง
ก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงที่มีความยาวรอบโลก จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักก่ิง น าท่านชม (ด้ำนนอก) สนำมกีฬำโอลิมปิคแห่งชำติ 2008 (Olympic  National 
Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกช่ือหน่ึงที่รู้จกักนัดี ตั้งอยูใ่จกลาง โอลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักก่ิง 
ซ่ึงจะเป็นที่จดัพิธีเปิดและปิด มีความยาว 330 เมตร กวา้ง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 
ตารางเมตร  

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ส่ี  ปักกิ่ง – รถไฟควำมเร็วสูง – เซ่ียงไฮ้ – ตลำดร้อยปี – บัวหิมะ+นวดฝ่ำเท้ำ  

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือโดยสารรถไฟสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ 
(บัตรโดยสารช้ันปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง 



โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถน าขึน้รถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้ **  << เชิญทุก
ท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายน้ี ซ่ึงถือเป็นความเร็วอนัดบัหน่ึงแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตวั โดย
บริษทั Siemens, Bombardier และ Alstomไดร่้วมกนัออกแบบและสร้างรถไฟระบบน้ีขึ้นมา และจากการทดลอง
วิง่เม่ือตน้เดือนธนัวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถท าความเร็วสูงสุดไดถึ้ง 395 ก.ม. / ช.ม. แมค้วามเร็วเฉล่ียตลอด
การเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซ่ึงก็ยงัเร็วกว่าคู่แข่งอ่ืนๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่ น (243 ก.ม./ช.ม.), 
เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝร่ังเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนน้ีจะเช่ือม 20 เมืองตลอด
เสน้ทางเพือ่เช่ือมโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภูมิภาคที่ยงัคงพฒันาลา้หลงัอีกจ านวนมาก   

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่  ตลำดร้อยปี หรือตลำดเฉินหวังเมี่ยว ซ่ึงเป็นตลาด
เก่าแก่ ที่ชาวเซ่ียงไฮนิ้ยมมาจบัจ่ายซ้ือของกนัที่น่ี ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของฝาก ชม ศูนย์สมุนไพรจีน 
บัวหิมะ ยาสามัญประจ าบา้นที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีช่ือเสียงมากว่าพนัปี 
พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย   

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ห้ำ  หำดไหว้ทำน – ถนนนำนกิง – อุโมงค์เลเซอร์ – ตึก STARBUCK – ร้ำนผ้ำไหม – กรุงเทพฯ     

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหาร อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ถนนนำนกิง ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียง
ของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. น าท่านสู่ หำด
เจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนที่สวยงามอนัดบัหน่ึง
ของเมืองเซ่ียงไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็น
ศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า น าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ที่
ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์ข้ามสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งน้ีสร้างขึ้ นส าหรับ
นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย   

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  หลงัอาหาร จากนั้นน าท่านสู่ ตึกสตำร์บัค สำขำใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น 
พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบ
ประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกคา้ไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา แวะเยี่ยมชม 
โรงงำนผ้ำไหมจีน พร้อมเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนเป็นของฝาก  

ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ที่ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน    
23.20 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ MU 7079  
03.15+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ… 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ **เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ** พกัเดีย่ว 

20-24 ม.ค. 63  15,999 18,999 3,900.- 
 



เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเทีย่วตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำน

ช ำระเงินเพิ่ม 2,000-3,000 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
หมำยเหตุ :  ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเทีย่วของจีน ร่วมกับร้ำนค้ำส่งเสริมท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มกีำร
ประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ , หยก, ไข่มุก , ร้ำนยำงพำรำ , ผีเซียะ, ร้ำนผ้ำไหม ที่

ต้องเข้ำ เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ในด้ำนของกำรค้ำขำย แนะน ำสินค้ำหลักของประเทศจีน 
 ใช้เวลำประมำณ 60-90 นำทีถึง  ในกำรประชำสัมพันธ์ สินค้ำแต่ละแห่งให้กับนักท่องเที่ยว 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 
หำกไม่มีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดทีม่พีำสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพำสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที ่ 
กรณทีีเ่ดนิทำงไม่ได้ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำทีแ่ละก่อนกำรเดนิทำง 

 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมที่พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีเดีย่ว  (หนังสือเดนิทำงไทย) 
*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณทีี่น ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%    - ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ป 1,650 บำทต่อท่ำน  
**กรณวีีซ่ำกรุ๊ปยกเลิกหรือส่งเอกสำรย่ืนวีซ่ำไม่ทัน รบกวนช ำระ 2,000 บำท เป็นค่ำธรรมเนียมย่ืนวีซ่ำเดี่ยวที่ประเทศไทย** 

- ค่ำทปิไกด์, ค่ำทปิคนขบัรถ 1,500 บำทตลอดกำรเดนิทำง  
- หัวหน้ำทวัร์ไทยตำมควำมพงึพอใจ โดยธรรมเนียมปฏบิัติ วนัละ 100 บำท 

**ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำทิปเป็นเงินไทยเท่ำน้ัน** 
เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  



* เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินต้องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำต๋ัวเท่ำน้ัน จึงไม่สำมำรถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
ทั้งหมดใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละ
สิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำร
เดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

@  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน @วีซ่ำแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท้ี่บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพือ่ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
2. กรณีมีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  

- ส าเนาสูติบตัร 
- ส าเนาพาสปอร์ตพอ่และแม่ กรณีที่ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย 
- ใบเปล่ียนช่ือ เด็ก / พอ่ / แม่ กรณีมีการเปล่ียนช่ือ 

                                                อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก  าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯ อาทิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท  าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 



-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 

บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจึงวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง ** 

 


