


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบิน
ปักกิ่ง	-	กรุงปักกิ่ง	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่
EASELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	5
ดาว

2 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	กําแพง	9	มังกร	-
พระราชวังกูกง	-	สุสานของจักรพรรดิ	-	พิพิธภัณฑแมนจู

พักที่
EASELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	5
ดาว

3 ทุงลาเวนเดอร	ปักป่ิง	-	กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่
EASELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	5
ดาว

4 ประตูชัย	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว	-	รานหยก	-
กรุงปักกิ่ง	-	ตลาดรัสเซีย

พักที่
EASELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	5
ดาว

5 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿31,900 ฿36,400 ฿36,400 ฿6,000

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿32,900 ฿37,400 ฿37,400 ฿6,000

31	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿33,900 ฿37,400 ฿37,400 ฿6,000



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	เคานเตอร	D	สายการบิน	ไทย	(TG)	โดยมี

เจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
10.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเที่ยวบินที่	TG	614

ชวงบาย
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับ

กีฬาโอลิมปิก	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015	สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของ	สหรัฐอเมริกา	
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	เมืองปักกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อ	มีการเปลี่ยนแปลงจากหนามือเป็นหลังมือ
ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน	ตึกสูงๆ	โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณ	และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทัน
สมัย	กลายเป็นเมืองใหญของโลก	
นําทาน	ผานชมและถายรูปหนาสนามกีฬาโอลิมปิครังนก	สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก2008
ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ	สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด

ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดู
เหมือนน้ําที่สุด	และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	Collegeที่ทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล



ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารกวางตุง
	พักที่	EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน(นัง่เรือชมวิว)	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของกรุงปักกิ่งหางจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ	15	กิโลเมตร	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวน
ฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไลขาน	ตอมาในปี	ค.ศ.	1893	พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพ
เรือมาบูรณะซอมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน	พิเศษ!!!	แถมรูปทานละ1ใบ(ฟรีแตงชุดโบราณ)	

นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	ตั้งอยู
ใจกลางกรุงปักกิ่ง	ความยาวตั้งแตทิศเหนือจรดทิศใต	880	เมตร	ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก	500	เมตร	พื้นที่
ทั้งสิ้น	440,000	ตารางเมตร	สามารถจุประชากรไดถึง	1,000,000	คน	ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัส
ใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก	ลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง	เป็นทั้งบานและชีวิตของ

จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองค	พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’	
พิเศษ	นําทานเขาชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ	เป็นหองที่เก็บของลํ้าคาของฮองเต	ดานในเต็มไปดวยสิ่ง

ลํ้าคา	อาทิ	เพ็ชร	จิวเวอรรี่	เครื่องเงินเครื่องทอง	ยังมีหยก	มรกต	ไขมุก	มงกุฎทอง	งาชาง	และจุดเดนของหองน้ีมี
เจดยหยก	ที่หนักกวา	5,000	กิโลกรัม	



และชมความงามของกําแพง	9	มังกร	สรางขึน้ในปี	คศ.	1756	กําแพงมีความสุง	1.2	เมตร	และยาววกวา
27	เมตร	เป็นการแสลักสามมิติ	ทําดวยกระเบื้องแกวเกาสี	คลายมังกรที่วายอยูผืนทะเลอันกวางใหญ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	งานเลี้ยงแบบฮองเต
นําทานเทีย่วชมพิพิธภัณฑอาหารจักรพรรติ	หลังจากนัน้	ลิ้มรสอาหารฮองเต	ระหวางรับประทาน

อาหาร	ใหทานไดชมโชวแมนจู	สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยูของชนเผาแมนจู
พักที	่EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

กําแพง	9	มังกร	(Nine-Dragon	Wall)	สรางขึน้ในปี	คศ.1756	กําแพงมีความสุง
1.2	เมตร	และยาวกวา	27	เมตร	เป็นกําแพงสลัก3มิติ	ทําดวยกระเบื้องแกว	9
สี	คลายมังกรที่วายอยูผืนทะเลอันกวางใหญ

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

สุสานฉินสื่อหวงเริ่มกอสรางในสมัยฉินสื่อหวง	ใชระยะเวลากอสรางประมาณ
38	ปี	ตั้งแตปี	246	-	208	กอนคริสตกาล	ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น
2,180	ตร.กม.	แบงออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก	ภายใน
สุสานใชบรรจุพระบรมศพของฉินสื่อหวง	ทรัพยสมบัติตาง	ๆ	ตลอดจนกอง
กําลังทหาร	นางสนมและนางกํานัล	รถมาและขุนพลทหาร	จํานวนมาก	เพื่อ
เป็นตัวแทนของขาราชบริพารในการรวมเดินทางไปยังปรโลกของฉินสื่อหวง



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	งานเลี้ยงแบบฮองเต
	พักที่	EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

พิพิธภัณฑแมนจู	สรางขึน้ในปี	1932	มีพื้นที่	865	ตารางเมตร	ภายในมีจัด
แสดงสิ่งของวัตถุโบราณเกี่ยวกับของใชในชีวิตประจําวัน,	อาวุธ,	เครื่องมือ
เกษตรกรรมของชาวแมนจู	และยังมีหองที่จัดแสดงวิธีการเซนไหวบรรพบุรุษ,
เทพเจาของชาวแมนจูอีกดวย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	ยาบัวหิมะ	ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม	น้ํารอนลวก	เป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย	ๆ

เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกาย	สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได
นําทานเดินทางสู	ทุงลาเวนเดอร	1	ปี	บานเพียง	1	ครั้งเทาน้ัน	สวยงามตระการตาเป็นรอยๆไร	บานสะพรั่ง

รอคอยการเก็บเกี่ยว	อิสระใหทานถายภาพความงดงามของดอกลาเวนเดอร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆ	ของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก	

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิง่
นําทานสู	ถนนหวังฝูจิง่	ซึ่งเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง

หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ	และรานคา	รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มา
จับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
พักที	่EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ทุงลาเวนเดอร	ซึ่ง	1	ปี	จะบานเพียง	1	ครั้งเทาน้ัน	สวยงามตระการตาเป็น
รอยๆ	ไร	ดอกกําลังบานสะพรั่งรอคอยการเก็บเกี่ยว	อิสระใหทานถายภาพ
ความงดงามของดอกลาเวนเดอร	(หมายเหตุ	:	หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
จนทําใหดอกไมไมออกดอก	หรือออกดอกนอย	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงิน
หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ	ทดแทนให)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจนทําใหดอกไมไมออกดอก	หรือออกดอกนอย	หรือไมวาเน่ืงอ
จากสาเหตุใดๆ	ทางบริษทัฯ	จะไมมีการคืนเงิน	หรือเปลีย่นโปรแกรมใดๆ	ทดแทนให

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางใน
สมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน
300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิ่ง
	พักที่	EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสู	ประตูชัย	หรือกําแพงเการาชวงศหมิง	เรียกเป็นภาษาจีนวาประตู	"เตอเซิ่งเหมิน"	ประตู

น้ีเมื่อกอนใชเวลาฮองเตเสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใชประตูแหงน้ี	สรางในสมัยราชวงศหมิง	ซึ่งมีอายุ
500	กวาปี
พาทานสู	พิพิธภัณฑผีเ่ซีย๊ะ	หรือผี่ซิว	หรือป่ีเซีย๊ะ	ถือเป็นสัตวเทพชนิดหน่ึง	และเป็นลูกตัวที่เกาของมังกร	ผี่

เซีย๊ะถือเป็นสัตวดุรายชนิดหน่ึง	แบงเป็นเพศผู	เพศเมีย	เพศเมียเรียกวา	“ผี่”	สวนเพศผูเรียกวา	“ซิว”	โดยผี่เซีย๊ะ
ตัวผูจะหาทรัพย	สวนตัวเมียก็เฝาทรัพย	ดังน้ัน	คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเป็นคู	ที่คนจีนเชื่อวา	ผี่เซีย๊ะ	สามารถ
นําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเป็นเจาของและชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได
นําทานสู	ตลาดหงเฉียว	ตั้งอยูใจกลางของเมืองปักกิ่ง	หรือที่เรียกวา	ตลาดมุกหงเฉียว	เน่ืองจากวา	ที่น่ีเป็น

ศูนยกระจายสินคาที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน	และของขายอื่นๆๆมากมาย	ยังมีอาคาร
สํานักงาน	โรงแรม	รานอาหาร	ธนาคาร	และสํานักงานไปรษณียอีกดวย	นําทานแวะชมหยก	ที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานนัง่สามลอชมกรุงปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน	ซึ่งมีประวัติกวา	3,000	ปี

หูถง	เป็นชื่อเรียก	ตรอกซอกซอย	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหยวน	(ราวศตวรรษที่	13)	มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน
ทานจะไดน่ังรถสามลอชมเมืองโบราณ	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนในสมัยโบราณ	**ใหทานนัง่สามลอ

คันละ	2	ทาน**	
นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา

และอื่นๆอีกมากมาย	

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิง่
พักที	่EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว



	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

ตลาด"เหลาเฉิงหวงเมี่ยว"	คือ	ตลาดที่มีอาหารพื้นเมือง	ชนิดตางๆ	ของเซี่ยงไฮ
บริเวณน้ีมีถนนที่ยาวหลายสิบเมตรสายหน่ึง	มีรานอาหารหลายแหงตั้งอยูที่น่ี
ซึ่งรวบรวมอาหารพื้นเมืองเกือบทุกอยางของนครเซี่ยงไฮเอาไว	สมกับชื่อวา
"อาณาเขตอาหารพื้นเมือง"	เซี่ยงไฮ	รานหมันโถว"หนานเสียง"เห็นจะมีชื่อ
เสียงมากที่สุด	ไมวานักทองเที่ยวทั่วไป	หรือแมกระทั่งผูนําระดับชาติขณะมา
เยือนนครเซี่ยงไฮ	ตองแวะมาที่น่ีรับประทานอาหารพื้นเมืองขนานแทที่รานน้ี

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปักกิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมที
ปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอน
คริสตกาล

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดปักกิ่ง



สามลอชมกรุงปักกิง่	ใหทานนัง่สามลอ	คันละ	2	ทาน

	พักที่	EASELF	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสู	ไรองุน	ภายในไรจะมีผูเชียวชาญ	อธิบายประวัติของไร	และนําทานชมองุนพันธุตางๆนานาชนิด

หลังจากน้ัน	นําทานดูขบวนการผลิตไวนชนิดตางๆ	ที่พิพิธภัณฑไวนแดง	ใหทานไดลิ้มรสไวนดานใน
หลังจากน้ันนําทานสู	หมูบานยุโรป	ที่เพิ่งสรางเสร็จเมื่อปี	2007	ใหทานไดชมบานเรือนที่ตกแตงสไตลตางๆ

เชน	ฝรั่งเศส,	อเมริกา,อิตาลี่,โปรตุเกต	เป็นตน	ถือเป็นจุดชมวิวและสถานที่พักผอนระดับ	4A	มีพื้นที่โดยรวมกวา
1,500	ไร	(ที่ประกอบไปดวยไรองุน	โรงงานบมไวน	และโรงกลั่นสุรา)	พิเศษ!!!	แถมฟรีบรัน่ดี	ทานละ	1ขวด
(ปริมาณ	100ML)	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้มองโก

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
17.05	น.	อําลากรุงปักกิง่	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	TG	615
21.15	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้มองโก

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุก	ครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป

-	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดิน
ทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
-	กรณีทีลู่กคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท	/	กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดี่ยว	เก็บคาสวน
ตาง(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่มทานละ	500	บาท	กรณีลูกคามีวีซาแลว	กรุณาแจงใหทราบลวงหนา
-	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทา



งบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	
-	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัมไมจํากัดจํานวน,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินทีมี่การเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ	1	ชิ้นน้ําหนักตองไม
เกิน	7	กิโลกรัมถาน้ําหนักและขนาดของกระเป าสัมภาระเกินกวาทีส่ายการบินกําหนดไว
10.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
11.	คาทิปไกด	คนขับรถ	//สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจ

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย**วีซาเดีย่ว**
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา	
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือRe-Entryดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา



11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2อาทิตย
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิม่	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ทีมี่อายุการใชงานไมตํ่ากวา	6เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-

ออกอยางนอย2หนาเต็ม	
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร	หามใสเสื้อขาว	หามใสชุดขาราชการ	ชุดนักศึกษา	หรือชุดครุยรับปริญญา	ตองเห็นใบหู
หามใสสรอย	หรือเครื่องประดับ	หามใสแวนตาดํา	
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรก
มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไม
สามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**ประกาศ	

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)

***ราคาน้ีรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่แลว***	สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจ***
**ราคาน้ีรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาแบบกรุปแลว**
ราคาจอยแลนด	ทานละ	17,900	บาท	//	ไมมีราคาเด็ก
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร	**	โปรแกรม

การเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสาร
ไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย



ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

ขอควรทราบ	:	ตามนโยบายของรัฐบาลจีน	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวด
ฝาเทา(ขอความรวมมือทุกทานแชเทา),	ไขมุก,	รานผาไหม,	ผีเซีย๊ะ	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร	ดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทาน
แวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
ใชวีซากรุป	VISA	GROUP	เอกสารตองไดกอนลวงหนา	15	วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	15	วันกอนเดิน

ทาง	เสียคาวีซาเพิ่ม	500	บาท	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบ

ริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


