วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS

23.50 น.

วันที่สอง
05.30 น.

เช้า

มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่ นัง่ บนเครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง 30 นาที)

ปั กกิ่ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า –
หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปั กกิ่ง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่ านขั้น ตอนการตรวจหนั งสื อ เดิ น ทางและศุ ล กากรแล้ว รับ กระเป๋ า
สัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านาท่ านสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิ น
ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งปั กกิ่ ง ประเทศจีน เป็ นจัตุรัส
ขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้ นที่ ท้ังสิ้ น
440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880
เมตร) สามารถจุ ป ระชากรได้ถึ ง 1 ล้า นคน
จัตุรสั แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อ
ปี ค.ศ. 1417) เดิ ม มี ชื่ อ ว่ า เดิ ม ว่ า “เฉิ ง เที ย นเหมิ น ” ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1651 ซึ่ ง เป็ นสมั ย
จักรพรรดิซุ่นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “เทียนอันเห
มิน” มาถึงปั จจุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของประเทศจีนเพราะเป็ นที่ต้งั
ของสถานที่สาคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีน
เกิดขึ้ นและจารึกไว้มากมาย

เที่ยง

คา่

จากนั้ น น าท่ านชม พระราชวัง ต้อ งห้าม ตั้งอยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของจตุ รัส เที ย นอัน เหมิ น เป็ น
พระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั กันใน
นาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้ นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีหอ้ ง
ทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นัง่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน
ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกาแพงที่ สูงถึ ง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึ ง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็ น
เขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชั้นสูงยังต้องขออนุ ญาตเป็ นกรณี พิเศษ จึงเรียก
พระราชวังนี้ ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูใ่ นพระราชวังแห่งนี้ กั้นพระองค์
จากโลกภายนอก โดยมี สนมกานั ล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ ต้องอาศัยอยู่ในนคร
ต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสาราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระ
กระยาหาร มีสนมกานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขนั ที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคาเล่าลือกันว่า พระ
นางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่ มซึ่ง
เข้าวังแล้วจะไม่มีผูใ้ ดพบเห็นอีกเลย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ น
อี กวิธีห นึ่ งในการผ่ อนคลายความเครียด ปรับสมดุ ลให้การ
ไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้ น นาท่ านสู่ หอ
บู ช าฟ้ าเที ยนถาน ถู ก ลงทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.
1998 หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ โด่งดังที่ สุดแห่งหนึ่ งในจีน
สร้างขึ้ นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ซึ่ง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่ บวงสรวง
เทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้ าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็ นประจาทุกปี ปั จจุบนั กลายเป็ นเขต
ของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่ กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 4,000
ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ตา่ กว่าร้อยปี
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเย็นนาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์
หวาดเสียวและความยืดหยุน่ ของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่าง
กันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น แต่ไฮไลท์เลยคือ

พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

การขับ มอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพื้ นที่ จากัดและโวกายกรรมปั กกิ่ งนั้ นยังชื่อเป็ นโชว์
กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
พระราชวังฤดูรอ้ น – ร้านไข่มุก – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านปี่ เซียะ –
ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฝูจงิ่
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อี้ เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ ยน ห่างจากตัวเมือง
ปั กกิ่ งไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 15 กิ โลเมตร พระราชวังนี้ มี พื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่ เป็ น
ทะเลสาบคุ นหมิ ง จากนั้ นนาดิน ไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตาหนั กน้อยใหญ่
หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิมนั้นเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน
ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซี ถึงสมัยพระ
เจ้าเฉี ยนหลง ใช้เวลาถึ ง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์ชิงทรงใช้เป็ นที่ เสด็จ
แปรพระราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงที่
ปั กกิ่ง ในฤดูรอ้ นมาประทับที่พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งนี้
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้ เป็ นอุทยานหลวง
ที่ งดงามที่ สุ ดของจีน จากนั้ นน าท่ านเดิ น ทางกลับ สู่
กรุ ง ปั กกิ่ ง ระหว่ า งทางน าท่ า นแวะชม ร้า นไข่ มุ ก
เลือกซื้ อครีมไข่มุกบารุงผิ ว ที่ สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด
ที่เพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปั กกิ่ง
หรือที่รจู ้ กั ในนาม “สนามกีฬารังนก” เป็ นสนาม
กีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ น
2008 ส่วนที่เรียก ว่า "สนามรังนก"นั้น เพราะ
ลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดคู ล้าย "รังนก"
โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดู

คล้ายรังนกขนาดใหญ่ จุผูช้ มได้ 91,000 ที่นัง่ โดยเริ่มก่อสร้างขึ้ นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547
เสร็จสิ้ นพร้อมเปิ ดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง
Herzog & DeMeuron สถาปนิ กชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่ออกแบบร่วมกับ China Architecture
Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อ้าย เหว่ย เหว่ย ศิลปิ นร่วมสมัยชาวจีนเป็ นคนให้
คาปรึกษาในการออกแบบ

คา่
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เช้า

เที่ยง

จากนั้นนาท่านแวะ ร้านปี่ เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสาหรับท่าน
ที่ทาการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ นาท่านช้อปปิ้ งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรูจ้ กั กันใน
นามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ
มากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนด์ช้นั นา
อื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้ อของเลียนแบบจากที่นี่จากนั้นนาท่านสู่
ถนนหวังฝูจงิ่ เป็ นย่านการค้าที่เป็ นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปั กกิ่ง เป็ นศูนย์รวมของ
ร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่ สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภัตตาคาร ร้าน
กาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็ นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมกั
นิ ยมมาเยือนของกรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านหยก - กาแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สุสาน 13 กษัตริยร์ าชวงศ์หมิง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คน
ที่ท่านรัก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กาแพงหมื่นลี้ ” 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กาแพง
ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮัน
หรือซังหนู คาว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี ก่อนคริสตกาล)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สุ ส าน 13 กษั ต ริ ย ์ หรื อ วัง ใต้ดิ น
(สื อ ซานหลิ ง ) เป็ นสถานที่ บ รรจุ พ ระศพของพระ

จักรพรรดิราชวงศ์หมิง 13 องค์ การก่อสร้างยืดเยื้ อมาเป็ นเวลากว่า 200 ปี ตั้งแต่เริ่ม ทาการ
ก่อสร้างในปี ค.ศ.1409 จนถึ งราชวงศ์ห มิ งสิ้ นสุ ดลงในปี ค.ศ. 1644 ในบรรดา 13 สุ ส านนี้
สุ สานแห่งที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุดและน่ าสนใจที่ สุดคื อสุ สาน "ฉางหลิง" ที่ มีสิ่งก่อสร้างอันใหญ่โต
มหึมาบนผิวดินกับสุสาน "ติ้ งหลิง"หรือ "วังใต้ดิน"

คา่
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ที่ได้ขุดพบ สุสานฉางหลิงเป็ นสุสานของจักรพรรดิ "จูตี้" ซึ่งครองราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1402
- 1424 ในสมัยราชวงศ์หมิง สิ่งก่อสร้างสาคัญในบริเวณสุ สานนี้ มี พระโรงหลิงเอินซึ่ งใหญ่โต
เท่ ากับพระที่ นั่งไท่ เหอในพระราชวังโบราณ แต่ที่เด่น กว่าพระที่ นั่งไท่ เหอก็ คือ เสา ขื่อ อกไก่
ระแนง ตลอดจนชายคาของพระที่ นั่งล้วนสร้างด้วยไม้ที่ มี ชื่ อว่า "หนานมู่" ซึ่ งมี เนื้ อไม้ที่ แข็ง
ละเอียดและมีกลิ่น หอม เสาขนาดใหญ่ 32 ต้นในพระโรงหลิงเอินใช้ไม้หนานมู่ท้ังนั้ น สุสานติ้ ง
หลิงซึ่ งได้ขุดแล้วและเรียกกันว่า "วังใต้ดิน" นั้ นประกอบด้วยห้องสูงใหญ่ 5 ห้อง สร้างด้วยหิน
ทั้งหมด ไม่มีเสา ใช้หินสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ก่อกันเข้าเป็ นรูปโค้ง เป็ นที่เก็บพระศพของพระเจ้า "จูอ้ ี้
จุน" ซึ่งครองราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1573 - 1620 กับมเหสีสององค์ในสมัยราชวงศ์หมิง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
798 Art Zone - ปั กกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม 798 Art Zone ซึ่งเป็ นชุมชนศิลปิ นขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งชาติจีน ที่อยูใ่ จกลาง
มหานครปั กกิ่ง ประเทศจีน ตั้งอยูบ่ นพื้ นที่ของโรงงาน 798 ในเขตอุตสาหกรรม Dashanzi
มณฑลเฉาหยาง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของกรุงปั กกิ่ง ที่นี่เป็ นสถานที่ซึ่งศิลปิ นกลุ่มหนึ่ ง
ได้ตดั สินใจเลือกใช้เป็ นที่ทางานของตน 798 Art Zone ประกอบไปด้วยพื้ นที่หลายส่วน ซึ่งส่วน
ที่น่าสนใจก็เช่น แกลเลอรี “Pace Beijing” อยูใ่ นอาคารที่ออกแบบตามสไตล์ Bauhaus โดย
สถาปนิ กชาวเยอรมัน
หลังคาของอาคารมีลกั ษณะโค้งแบบฟั นปลาซึ่งหาดูได้ยากแม้แต่ใน
ประเทศเยอรมนี เองก็ตาม ภายในอาคารมีพื้นที่จดั แสดงศิลปะขนาด 1,000 ตารางเมตร
นอกจากนั้นยังมีพนที
ื้ ่อีก 200 ตารางเมตรเป็ นห้องนัง่ เล่นที่รองรับผูค้ นได้ถึง 60 คน ส่วนพื้ นที่
ที่เหลือเป็ นร้านอาหารอิตาเลียนและร้านขายหนังสือศิลปะ นอกจากนี้ แล้ว 798 ยังได้ลง
นิ ตยสาร Times ของกรุงปั กกิ่ง ในปี 2003 ยกย่องให้กรุงปั กกิ่งเป็ นหนึ่ งใน 22 เมืองศูนย์กลาง
ทางศิลปะ และในปี 2004 นิ ตยสาร Fortune ได้ยกย่องให้กรุงปั กกิ่งเป็ นหนึ่ งใน 20 เมืองที่มี
ศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดของโลก โดยที่ 798 เป็ นปั จจัยหลักในการนาไปพิจารณา

เที่ยง
14.00 น.
17.05 น.
21.15 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติปักกิ่ง
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
21 – 25 กันยายน 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,999
21,999
21,999
21,999
25,999
25,999
24,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุต ่ากว่า20ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า20ปี )

22,999
24,999
24,999
24,999
28,999
28,999
27,999

22,999
24,999
24,999
24,999
28,999
28,999
27,999

4,000
4,500
4,500
4,500
5,000
5,000
5,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
9,900
10,900
10,900
10,900
12,900
12,900
12,900

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิ มะ, ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุ ก , ร้านปี่ เซี ยะ ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300หยวน/ร้าน/ท่าน
 ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สาหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห
คณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั ่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิ นการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือ
บางส่วนได้

3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra

Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ การ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
8. เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ ได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ตัวอย่างสาเนาทีไ่ ด ้มาตรฐาน
ต ้องถ่ายให ้ติดทัง้ 2 หน ้า

