
#15698 ทัวรจีน ปกกิ่ง 5 วัน 3 คืน พระราชวังกูกง กําแพง
เมืองจีนดานจวีหยงกวน บิน CA
ทัวรจีน ปกกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน วัดลามะยงเหอก กายกรรมปกกิ่ง หอฟา
เทียนถาน Beijing 3D Gallery ถนนหวังฝูจ่ิง พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน
ถนนโบราณหนานโหลวกูเซียง ชอปปงตลาดรัสเซีย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกรุงปักก่ิง - ปักก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกูกง - วัดลามะห
ยงเหอกง - ชมกายกรรมปักก่ิง   

Holiday Inn
Express Hotel
หรือเทียบเทา

3 รานไขมุกจีน - พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน - รานผีชิว (รานป่ีเซ่ียะ) - พิพิธภัณฑ
ภาพ3มิติ - หอฟาเทียนถาน - ถนนหวังฝูจิ่ง   

Holiday Inn
Express Hotel
หรือเทียบเทา

4 รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน - ราน
หยกจีน - สนามกีฬารังนกปักก่ิง - สระวายน้ําแหงชาติปักก่ิง   

Holiday Inn
Express Hotel
หรือเทียบเทา

5 ถนนหนานโหลวกูเซ่ียง - รานยางพารา - ตลาดรัสเซีย - ทาอากาศยานกรุงปักก่ิง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿4,000

8 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿4,000

14 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿16,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000

21 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿4,000

12 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿16,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿16,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000

25 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿16,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿4,000

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿19,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกรุงปกก่ิง - ปกก่ิง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -
พระราชวังกูกง - วัดลามะหยงเหอกง - ชมกายกรรมปกก่ิง

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอรไชนา โดยมีเจาหนาท่ี คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.00 น. ออกเดินทางสู เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบินท่ี CA980 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพอรท กรุงปักกิ่ง สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม เพ่ือเปิดให
บริการ ตอนรับกีฬาโอลิมปิก 2008 คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 55 ลานคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของ สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners

นําทานเดินทางเขาสูตัว เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อยอวา จิง นครปักกิ่งเป็นศูนยการเมือง
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมท่ัวประเทศจีนและก็เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อดังท้ังในประเทศ
จีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหงของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเทากับมณฑล

รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปักกิ่ง
ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พ้ืนท่ีท้ังสิ้น 440,000 ตารางเมตร
สามารถจุประชากรไดถึง 1,000,000 คน

ใหทานเดินสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เป็นท้ังบานและชีวิตของจักรพรรดิในรา
ชวงศหมิงและชิงรวมท้ังสิ้น 24 พระองค พระราชวังเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนวา ‘กูกง’
หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จ่ือจ้ินเฉิง’ ซ่ึงแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวังตองหาม
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม วัดลามะ ยงเหอกง สถานท่ีมีความวิจิตรและไดรับการบูรณะอยางยอดเย่ียมท่ีสุดในปักกิ่ง สรางขึ้นในปี
ค.ศ.1694 แตเดิมเคยเป็นตําหนักท่ีประทับของจักรพรรดิหยงเจ้ิน หรือองคชายสี่ผูเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชิง ตอมาตั้งแตชวงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตนมา ท่ีน่ีไดกลายป็นศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะ
แบบธิเบต

นําทานชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชวกายกรรมท่ีตื่นเตน ระทึกใจ พรอมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดง
ผสมผสาน ท้ังหวาดเสียวและตื่นเตน หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกตางกันไป โชวความสามารถหลายๆ ดาน
เชน โชวหมุนจาน โชวควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสูง เป็นตน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งโตะละ 2 ตัว)

พักท่ี Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกรุงปกกิ่ง

ปกกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

พระราชวังกูกง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร เมนุ ติ่มซํา

เป็นทาอากาศยานหลักประจํากรุงปักกิ่ง ตั้งอยู 32 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของใจกลางเมืองในวงลอมของเขต Chaoyang District ทาอากาศยานน้ีดําเนินการโดย
บริษัท Beijing Capital International Airport จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีรัฐเป็นผูควบคุม ท่ี
น่ีไดขึ้นอันดับอยางรวดเร็วในการจัดอันดับของทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดแหงหน่ึงใน
โลก

เป็นเมืองประวัติศาสตรอันเกาแกท่ีสําคัญของจีน เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการ
คาของอาณาจักรเย่ียนเมื่อ 500 ปีกอนคริสตกาล ปัจจุบันถือเป็นหน่ึงในเมืองหลักของ
ประเทศจีน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ตั้งชื่อตามเทียนอันเหมิน
('ประตูแหงสันติภาพแหงสวรรค') ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือโดยแยกออกจากพระราชวังตอง
หาม จัตุรัสน้ีมีความสําคัญทางวัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของเหตุการณสําคัญ
หลายอยางในประวัติศาสตรจีน นอกจากน้ีท่ีน่ียังไดชื่อเป็นเป็นจัตุรัสท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในโลกดวย

เป็นพระราชวังท่ีในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิงและชิง รวม
24 รัชกาล ภายในประกอบดวยหองตางๆ ถึง 9,999 หอง ท่ีตั้งอยูบนเน้ือท่ีกวา 720,000
ตารางเมตร ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแลนมารคของกรุงปักกิ่งท่ีหามพลาด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 รานไขมุกจีน - พระราชวังฤดูรอนอ้ีเหอหยวน - รานผีชิว หรือ
รานปเซ่ียะ - พิพิธภัณฑภาพ3มิติ - หอฟาเทียนถาน - ถนนหวัง
ฝูจิ่ง

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

วัดลามะหยงเหอกง

ชมกายกรรมปกกิ่ง

วัดน้ีแตเดิมเคยเป็นตําหนักท่ีประทับของจักรพรรดิหยงเจ้ิน ผูเป็นพระราชบิดาของจักรพร
รดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง ตอมาท่ีน่ีไดกลายป็นศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน และศิลปแบบธิเบต ทานจะไดนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรยท่ีงดงาม โดย
เชื่อกันวาเป็นงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว ซ่ึงประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่น
สุข “วานฟ ูเกอ”

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความ
สามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เป็นตน แตไฮไทเลยคือการขับมอเต
อรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพ้ืนท่ีจํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชวกายกรรมท่ี
มีชื่อกองโลกมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เป็ดปักกิ่งโตะละ 2 ตัว

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานไดเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑจากไขมุก ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองจีน เชน เครื่องประดับจากไขมุก ครีมไขมุก ผงไขมุก เป็นตน

นําทานชม พระราชวังฤดูรอน “อว้ีเหอหยวน” ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราช
อุทยานท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามมากแหงหน่ึง มีเน้ือท่ีท้ังหมด 290 เฮกตาร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟตเจงกิสขาน)

นําทานเขาชม ศูนยผีเซียะ เครื่องรางนําโชคตามความเชื่อของชาวจีน คุณสมบัติหรือคุณประโยชนของเทพป่ีเซียะ หรือผีซ่ิ
วนั้น ในอดีตถือวาเป็นความลับท่ีรูกันภายในของคนชั้นสูงของจีน วาเป็นเทพเรียกทรัพย และขับไลสิ่งอัปมงคลชั่วราย

นําทานสู Beijing 3D Gallery เพ่ือชมพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ีทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพ
จําลองเหตุการณนั้นๆ ได

หมายเหตุ : กรณี Beijing 3D Gallery ประกาศปิด ไมใหเขาชม.. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนเป็น เท่ียวพิพิธภัณฑ
หุนขึ้ผึ้งแทน **

นําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง มีเน้ือท่ีท้ังหมด 273 เฮกตาร เป็นสถานซ่ึงจักรพรรดิแหง
ราชวงศหมิง และ ราชวงศชิงใชเป็นท่ีบวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะ
เสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีน่ันเพ่ือใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอ่ี
และลานหยวนชิว เป็นตน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

่ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ่



นําทานสู ถนนหวังฝูจ่ิง ซ่ึงเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมท้ังหางสรรพสินคาชื่อ
ดังตางๆ และรานคา รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายท่ีจะสรางสีสันใหกับผูท่ีมาจับจายบนถนนคนเดินแหงน้ี เชิญทาน
อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

พักท่ี Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

รานไขมุกจีน

พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไขมุก ซ่ึงเป็นไขมุกน้ําจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน

พระราชวังฤดูรอนน้ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตชื่อ "พระราชวังฤดูรอนและ
อุทยานในกรุงปักกิ่ง" ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นวังกึ่งอุทยานท่ีสวยงาม ถูกสรางขึ้นประมาณ
800 ปีท่ีแลวสมัยราชวงศจ๋ิน แตผูท่ีทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน ซ่ึงเป็นพระราชวังท่ี
พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ท้ังยังเป็นสถานท่ีวาราชการของพระนางดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตเจงกิสขาน

รานผีชิว (รานปเซี่ยะ)

พิพิธภัณฑภาพ3มิติ

หอฟาเทียนถาน

 บาย

ป่ีเซียะ เป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย ขจัดปัดเปาสิ่งไมดี ซ่ึงในอดีตนั้น ป่ีเซียะคือสัตว
ประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแตโบราณ โดยเชื่อวาคือ เทพลก กวางสวรรค มี 1 เขา
แตสวนหนา หัว และขาคลายสิงห มีปีกคลายนก สวนหลังคลายปลา และมีหางเป็นแมว มี
ปาก แตไมมีทวาร ป่ีเซียะถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท่ี์ชวยปองกัน และปัดเปาภูตผีปีศาล ขับไล
สิ่งไมดีตาง ๆ

พิพิธภัณฑภาพ3มิติ (Art In Paradise) เป็นพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ท่ี
ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณนั้นๆ ไดอยางเสมือนจริง ใหทานได
ตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดตางๆมากมาย

เป็นอาคารทางศาสนาตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงปักกิ่ง ถูกสรางขึ้นในปี
1420 ดวยสถาปัตยกรรมท่ีสงางาม มีความสูง 38 เมตร เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร
ในอดีตจักรพรรดิแหงราชวงศหมิงและราชวงศชิงเดินทางมาเย่ียมชมเพ่ือสวดมนตประจําปี
เพ่ืออธิษฐานขอพรจากสวรรค

 คํ่า



วันท่ี 4 ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - กําแพงเมืองจีนดานจวียง
กวน - รานหยกจีน - สนามกีฬารังนกปกก่ิง - สระวายน้ําแหง
ชาติปกก่ิง

 หมายเหตุ กรณี Beijing 3D Gallery ประกาศปิด ไมใหเขาชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนเป็น เท่ียวพิพิธภัณฑหุนขึ้ผึ้งแทน **

ถนนหวังฝูจ่ิง

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักกิ่ง ซ่ึง
มีรานคา รานแบรนดเนม รานอาหารตางๆ ใหนักทองเท่ียวไดเดินเลนชอปป้ิงตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม ศูนยผลิตภัณฑบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวกเป็นท่ีพิสูจนสรรพคุณมาแลวหลายๆ
เหตุการณท่ีเกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกายสามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได

นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน เป็นกําแพงท่ีมีปอมค่ันเป็นชวง ๆของจีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจา
จ๋ินซีฮองเตเป็นครั้งแรก กําแพงสวนใหญท่ีปรากฏในปัจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง

บาย

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นแวะชม รานหยก ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว
มงคลท่ีมีชื่อเสียง

นําทาน ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเอ้ืออํานวยตอสิ่ง
แวดลอม ในสนามจุได 91,000 ท่ีน่ัง ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก 2008

นําทานผานชม สระวายน้ําแหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหล่ียมขนาดใหญ” ซ่ึง PTW and Ove
Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําท่ีสุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก Dublin’s Trinity College ท่ีทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําท่ีเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา สามารถ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ถนนหนานโหลวกูเซ่ียง - รานยางพารา - ตลาดรัสเซีย - ทา
อากาศยานกรุงปกก่ิง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

กําแพงเมืองจีนดานจวียงกวน เป็นสวนหน่ึงของหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก บริเวณ
น้ีอยูทางจากใจกลางกรุงปักกิ่งไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร ดานจวียงกวนถูกสราง
ขึ้นในปี 1342 ท่ีน่ีเป็นดานกําแพงเมืองจีนท่ีเขาถึงไดงายท่ีสุดจากกรุงปักกิ่ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานหยกจีน

สนามกีฬารังนกปกกิ่ง

สระวายนํ้าแหงชาติปกกิ่ง

 บาย

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

เป็นสนามกีฬาท่ีออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอก
คลายกับ "รังนก" ซ่ึงภายในยังมี สระวายน้ําแหงชาติ โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการ
คลาย " กอนน้ําสี่เหล่ียมขนาดใหญ " ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟ
ลอนทําเป็นโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ สรางขึ้นเหนือจินตนาการคลาย “กอนน้ําสี่เหล่ียมขนาดใหญ” ซ่ึง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง เนนใชพลังงานแสง
อาทิตยเพ่ือใหดูเหมือนน้ําท่ีสุดและใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก Dublin’s
Trinity College ท่ีทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําท่ีเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา
โครงสรางขอสระวายน้ําน้ีสามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานสู ถนนโบราณหนานโหลวกูเซียง (Nanluoguxiang) เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนาดใหญและดีงามท่ีสุดในกรุงปักกิ่งคา
อยูทางทิศเหนือของพระราชวังตองหาม ท้ังสองขางทางกวา 800 เมตรเต็มไปดวยรานคามากมาย มีท้ังรานเสื้อผา เครื่องประดับ
ขาวของเครื่องใชทุกอยาง รานกาแฟ ผับ บาร รานอาหาร

จากนั้นแวะชม ศูนยผลิตภัณฑยางพารา เป็นสินคาของใชตางๆในบานท่ีทํามาจากผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล)

นําทานสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาตางๆ มากมาย ไมวาจะเป็นกระเปา เสื้อผา รองเทา และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอรพอรท

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA979 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ถนนหนานโหลวกูเซี่ยง

รานยางพารา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นถนนคนเดินท่ีมีขนาดใหญ มีท้ังรานเสื้อผา เครื่องประดับ ขาวของเครื่องใชทุกอยาง
รานกาแฟ ผับ บาร รานอาหาร อาคารบานเรือนของท่ีน่ีมีอายุหลายรอยปีนับเป็นตรอก
ซอกซอยท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงปักกิ่งท่ีไดรับการอนุรักษไว ตอมาไดดัดแปลงเป็นรานคา แต
ก็ยังคงความเกาแกของแบบบานโบราณไว ระหวางเดินเลนเราจะไดกล่ินอายของความ
คลาสสิคท่ีซอนอยู รูสึกเหมือนไดยอนอดีต ถือเป็นแหลงรวมตัวของวัยรุนรวมถึงนักทอง
เท่ียวจากชาติตางๆ

ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล

ตลาดรัสเซีย บาย

ตลาดรัสเซีย เป็นตลาดรานคาในรมแบบอาคาร 4 ชั้นท่ีตั้งอยูในเขต Chaoyang ของกรุง
ปักกิ่ง มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 27,000 ตารางเมตร เป็นตลาดนัดราคาถูกประจํากรุงปักกิ่ง
ซ่ึงภายตลาดจะมีสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม ถุงเทา รองเทา นาฬิกา และอ่ืนๆ



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกรุงปกกิ่ง
เป็นทาอากาศยานหลักประจํากรุงปักกิ่ง ตั้งอยู 32 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของใจกลางเมืองในวงลอมของเขต Chaoyang District ทาอากาศยานน้ีดําเนินการโดย
บริษัท Beijing Capital International Airport จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีรัฐเป็นผูควบคุม ท่ี
น่ีไดขึ้นอันดับอยางรวดเร็วในการจัดอันดับของทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดแหงหน่ึงใน
โลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ เป็นตน

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริ
ษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับ
ผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ

5. คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%



อัตรานี้ไมรวม:
1. กระเปาเดินทาง

2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตาม
สายการบินกําหนด

4. คาทําหนังสือเดินทาง

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป
 

วีซา
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย

ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท 

- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2
น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ พ้ืนหลังขาวเทานั้น และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืน
วีซา

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปีบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรมไดท่ี http://www.consular.go.th/)           

- กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปัจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลข
โทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมท่ีมี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร
APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย 

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 

่



- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,500 บาท 

2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม 1,900 บาท

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)

- เอกสารท่ีตองเตรียม     
1. พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม  

2. รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเทานั้น] และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูป
พริ้นจากคอมพิวเตอร 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3. ใบอนุญาตการทํางาน 

4. หนังสือวาจางในการทํางาน 

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี

1. ชื่อเป็นชาย แตสงรูปถายท่ีดูเป็นหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา

4. นํารูปถายท่ีเป็นกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา 

ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 

ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟินแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนีย ไมสามารถขอวีซาดวนได

การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900. บาท

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน)

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,800 บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทริป

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ นับจากวันเดินทางกลับคิดคาบริการเพ่ิม ทานละ 3,000 บาท

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตอง
ของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง



การยกเลิก
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล
 


