


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

พักที่	EARSELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5
ดาว

2 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง
พักที่	EARSELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5
ดาว

3 สวนผลไมตามฤดูกาล	-	กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	ถนนหวังฝูจิ่ง
พักที่	EARSELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5
ดาว

4 ประตูชัย	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	รานหยก	-	กรุงปักกิ่ง	-	ตลาด
รัสเซีย

พักที่	EARSELF
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5
ดาว

5 พิพิธภัณฑไวนแดง	ปักกิ่ง	-	ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ
สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿28,991 ฿31,991 ฿31,991 ฿5,599

12	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿27,991 ฿30,991 ฿30,991 ฿5,599

27	ก.ค.	61	-	31	ก.ค.	61 ฿29,991 ฿32,991 ฿32,991 ฿6,599

2	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿28,991 ฿31,991 ฿31,991 ฿5,599

16	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿28,991 ฿31,991 ฿31,991 ฿5,599



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

หนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

10.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเทีย่วบินที	่TG	614

ชวงบาย
15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหม	เพื่อเปิดใหบริการตอนรับ

กีฬาโอลิมปิก	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015	สนามบินมีขนาดใหญกวา
แพนตากอนของ	สหรัฐอเมริกา	ออกแบบโดย	Foster	&	Partners	สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร
ดวยการออกแบบใหแบงเป็น	2	ขาง	ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตยแตติด
สกายไลทใหแสงแดดไดและใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร	นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวัน
ตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย	ชื่อเดิมคือ	จี่	สมัยชุนชิวจานกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควนยัน	สมัยราชวงศเหลียว
เป็นเมืองหลวงรอง	ชิ้อยันจิง	เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแตสมัยราชวงศจิน	หยวน	หมิง	ชิงจนถึง	สาธารณรัฐจีน
เคยใชชื่อจงตู	ตาตู	เปยผิงและเปยจิง	เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแตปี	1928	ปัจจุบัน	แบงเป็น	16	เขตและ	2	อําเภอ	เป็น
นครที่ขึน้ตรงตอสวนกลาง	พื้นที่ทั่วนครเปยจิงมีถึง	16,800	ตารางกิโลเมตร	นครปักกิ่งเป็นศูนยการเมือง
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร	การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อดัง
ทั้งในประเทศจีนและในโลก

นําทานผานชมและถายรูปหนา	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”	พยายามใหเอื้อ
อํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก2008	มีลักษณะภายนอก
คลายกับ	“รังนก”ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม	เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส	อัฒจันทรมี
ลักษณะรูปทรงชามสีแดง	ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน	ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก

ผานชม	สระวายน้ําแหงชาติ	สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดู
เหมือนน้ําที่สุด	และใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	Collegeที่ทําใหกําแพงอาคารดู
เหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ทีภ่ัตตาคาร

เดินทางเขาสูที่พัก	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ที่ภัตตาคาร

	พักที่	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีโ่รงแรม

นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอน	อวี้เหอหยวน	(น่ังเรือชมวิว)	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงปักกิ่งหางจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ	15	กิโลเมตร	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวน
ฤดูรอนและสวนดอกไมในสมัยกุบไลขาน	ตอมาในปี	ค.ศ.	1893	พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพ
เรือมาบูรณะซอมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน	ภายในพระราชวังประกอบดวย	ตําหนักเลอโชวถัง	สถาน
ที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา	ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน	สถานที่วาราชการของพระนางฉือซีไทเฮา	ภูเขาวานโสว



ซาน	ทะเลสาบคุนหมิง	เกงพระหอม	ตําหนักเรียงเมฆ	เตอเหอหยวน	ฉางหลาน	(ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริม
ทะเลสาบคุนหมิงตกแตงดวยภาพวาดตางๆ)	และตําหนักตางๆ	อีกมากมาย

พิเศษ!!!	แถมรูปทานละ	1	ใบ	(ฟรีแตงชุดโบราณ)	

รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
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	ไดแก	หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้ง
อยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส	ธงแดงดาว	5	ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส	อนุสาวรียวีรชน
ใจกลางจัตุรัส	มหาศาลาประชาคมดานทิศตะวันตกของจัตุรัส	ตลอดจน	พิพิธภัณฑการปฏิวัติแหงชาติและ
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีนทางฝ่ังตะวันออก	นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมี	หอรําลึกทานประธานเหมาและ
หอประตูเจิ้งหยางเหมิน	หรือเฉียนเหมิน

จากน้ันเดินสู	พระราชวังกูกง	สรางขึน้ในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง	เป็นทั้งบานและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น	24	พระองค	พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	500	ปี
มีชื่อในภาษาจีนวา	‘กูกง’	หมายถึงพระราชวังเดิม	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	‘จื่อจิ้นเฉิง’	ซึ่งแปลวา	‘พระราชวัง
ตองหาม’	เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม	เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา	จักรพรรดิเปรียบเสมือน
บุตรแหงสวรรค	ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเป็น	‘ที่ตองหาม’	คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไป
ได

พิเศษ!!!!	นําทานเขาชมหองเก็บสมบัติจักรพรรดิ	เป็นหองที่เก็บของลํ้าคาของฮองเต	ดานในเต็มไปดวย
สิ่งลํ้าคา	อาทิ	เพ็ชร	จิวเวอรรี่	เครื่องเงินเครื่องทอง	ยังมีหยก	มรกต	ไขมุก	มงกุฎทอง	งาชาง	และจุดเดนของหอง
น้ีมีเจดยหยก	ที่หนักกวา	5,000	กิโลกรัม	และชมความงามของกําแพง	9	มังกร	สรางขึน้ในปี	คศ.	1756	กําแพงมี
ความสุง	1.2	เมตร	และยาววกวา	27	เมตร	เป็นการแสลักสามมิติ	ทําดวยกระเบื้องแกวเกาสี	คลายมังกรที่วาย
อยูผืนทะเลอันกวางใหญ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเที่ยวชม	พิพิธภัณฑอาหารจักรพรรติ	ลิ้มรสอาหารฮองเต	ระหวางรับประทานอาหาร

ใหทานไดชม	โชวแมนจู	สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นชนเผาแมนจู

เดินทางเขาสูที่พัก	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ที่โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร



โปรดทราบ	:	เน่ืองจากฤดูหนาวในแตละปีนัน้ทะเลสาบ	อวี้เหอหยวน	จะกลายเป็นน้ําแข็งและไม
สามารถลองเรือได	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการนัง่เรือชมวิว	และยังคงเขาเทีย่ว	ชมอวี้เหอหยวน
ตามรายการปกติ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีโ่รงแรม

นําทานชม	ยาบัวหิมะ	ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม	น้ํารอนลวก	เป็นที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย	ๆ
เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหมรางกาย	สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได

นําทานแวะชม	สวนผลไมตามฤดูกาล	เชน	ชมสวนสตรอเบอรี่	สวนเชอรี่	หรือสวนแอปเป้ิล

รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆ	ของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรก	หลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้ง
ดวยกันแตภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จ	มีความ
ยาวทั้งหมดถึง	6,350	กิโลเมตร	และนับเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางดวย	เชื่อกันวา	หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ทีภ่ัตตาคาร

นําทานสู	ถนนหวังฝูจิง่	ซึ่งเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง
หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ	และรานคา	รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มา
จับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูที่พัก	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว



หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย..มีผลทําใหทางสวนผลไมประกาศปิดไมใหนักทองเทีย่วเขาชม
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินหรือเปลีย่นแปลงรายการใดๆ	ทดแทน

	รับประทานอาหารเชา	ที่โรงแรม

สวนผลไมตามฤดูกาล	(เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน	ชมสวนสตรอเบอรี่
,เดือนพฤษภาคม	ชมสวนเชอรี่)	หมายเหตุ	:	หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย..มี
ผลทําใหทางสวนผลไมประกาศปิดไมใหนักทองเที่ยวเขาชม...ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ที่ภัตตาคาร

	พักที่	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีโ่รงแรม

จากน้ันนําทานสู	ประตูชัย	หรือกําแพงเการาชวงศหมิง	เรียกเป็นภาษาจีนวาประตู	"เตอเซิ่งเหมิน"	ประตูน้ี
เมื่อกอนใชเวลาฮองเตเสด็จไปสงครามก็จะออกจากเมืองโดยใชประตูแหงน้ี	สรางในสมัยราชวงศหมิง	ซึ่งมีอายุ
500	กวาปี

พาทานสู	พิพิธภัณฑผีเ่ซียะ	หรือผีซ่ิว	หรือป่ีเซีย๊ะ	ถือเป็นสัตวเทพชนิดหน่ึง	และเป็นลูกตัวที่เกาของมังกร
ผี่เซียะถือเป็นสัตวดุรายชนิดหน่ึง	แบงเป็นเพศผู	เพศเมีย	เพศเมียเรียกวา	“ผี่”	สวนเพศผูเรียกวา	“ซิว”	โดยผี่เซี ๊
ยะตัวผูจะหาทรัพย	สวนตัวเมียก็เฝาทรัพย	ดังน้ัน	คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเป็นคู	ที่คนจีนเชื่อวา	ผี่เซียะ
สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเป็นเจาของและชวยเก็บรักษาทรัพยที่หามาได

นําทานสู	ตลาดหงเฉียว	ตั้งอยูใจกลางของเมืองปักกิ่ง	หรือที่เรียกวา	ตลาดมุกหงเฉียว	เน่ืองจากวา	ที่น่ีเป็น
ศูนยกระจายสินคาที่เกี่ยวกับมุกที่ใหญที่สุดในภาคเหนือของประเทศจีน	และของขายอื่นๆๆมากมาย	ยังมีอาคาร
สํานักงาน	โรงแรม	รานอาหาร	ธนาคาร	และสํานักงานไปรษณียอีกดวย	นําทานเขาชมศูนยหยก	ที่มีคุณภาพ



และมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง

รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	นัง่สามลอ	ชม	กรุงปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน	ซึ่งมีประวัติกวา	3,000	ปี

หูถง	เป็นชื่อเรียก	ตรอกซอกซอย	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหยวน	(ราวศตวรรษที่	13)	มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนาน	มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายรอยปีแลว	สิ่งปลูกสรางในหูถงสวนใหญเป็นบานจีนแบบโบราณ
ที่เรียกวา	ซื่อเหอยวน	เป็นลักษณะบานชั้นเดียวมีลานตรงกลาง	และมีหองอยูโดยรอบทั้ง	4	ทิศ	ทางเดินที่อยู
ระหวางซื่อเหอยวนก็คือ	หูถง	น่ันเอง	ทานจะไดน่ังรถสามลอชมเมืองโบราณ	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนใน
สมัยโบราณ	**ใหทานนัง่สามลอ	คันละ	2	ทาน**

นําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดชอปป้ิงของ	COPY	ยี่หอดังมากมาย	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา
และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ทีภ่ัตตาคาร

เดินทางเขาสูที่พัก	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ที่โรงแรม

ที่น่ีเป็นสถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองปักกิ่ง	เป็นประตูเมืองซึ่งในสมัย
โบราณ	กอนทําการรบ	จะมีการบวงสรวง	และขอพรจากผีชิวประจําเมืองที่
ประตูชัยน้ี	และที่น่ีทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี	ศาสตรการแกไขฮวง
จุยของชาวจีน

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร



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

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	รับประทานอาหารคํ่า	ที่ภัตตาคาร

	พักที่	EARSELF	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ทีโ่รงแรม

นําทานสู	ไรองุน	ภายในไรจะมีผูเชียวชาญ	อธิบายประวัติของไร	และนําทานชมองุนพันธุตางๆ	นานาชนิด

หลังจากน้ันนําทานดูขบวนการผลิตไวนชนิดตางๆ	ที่	พิพิธภัณฑไวนแดง	ใหทานไดลิ้มรสไวนดานใน

หลังจากน้ันนําทานสู	หมูบานยุโรป	ที่เพิ่งสรางเสร็จเมื่อปี	2007	ใหทานไดชมบานเรือนที่ตกแตงสไตลตางๆ
เชน	ฝรั่งเศส,	อเมริกา,อิตาลี่,โปรตุเกส	เป็นตน	ถือเป็นจุดชมวิวและสถานที่พักผอนระดับ	4A	มีพื้นที่โดยรวมกวา
1,500	ไร	(ที่ประกอบไปดวยไรองุน	โรงงานบมไวน	โรงกลั่นสุราและพิพิธภัณฑ)

พิเศษ!!!	แถมฟรีบรัน่ดี	ทานละ	1ขวด	(ปริมาณ	100ML)

รับประทานอาหารกลางวัน	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน

17.05	น.	อําลากรุงปักกิ่ง	เดินทางกลับ	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไหหนาน	แอร
ไลน	เทีย่วบินที	่HU7995

ชวงคํ่า
21.15	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ที่โรงแรม



ดูขบวนการผลิตไวนชนิดตางๆ	ที่พิพิธภัณฑไวนแดง	ใหทานไดลิ้มรสไวนดาน
ใน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ที่ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป 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.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	ราน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

8.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	30	กิโลกรัม	เทาน้ัน	
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1
ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตอง
เสียคาใชจายเพิม่เติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	(วีซาเดีย่ว	แบบธรรมดา	4	วันทําการ)	1,500	บาท

8.	คาทิปไกดทองถิน่	+	ทิปคนขับรถ	150	หยวน	/	ทาน	/	ทริป
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	200	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	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
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	หามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา



5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง

6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

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

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออก	อยาง

นอย	2	หนาเต็ม

2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

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.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร



อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง

**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

จอยแลนด	ไมใชตัว๋	กรุณาติดตอเจาหนาทีฝ่ ายขาย

ราคาน้ีสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	ทานละ	150	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	เด็กเก็บ
เทาผูใหญ

กรณีทีมี่จํานวนผูเดินทางไมถึง	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	จายทานละ	200	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาจีน	(เดีย่ว)	ทานละ	1,500	บาท	ผูเดินทางอายุตํ่ากวา	20	ปี	เก็บเพิม่จากคา
ทัวรขางตน	3,000	บาท

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศการ
จราจรและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมดังตอไปน้ี	อาทิเชน	รานนวดฝ าเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผา
ไหมและรานหยก	จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร	เน่ืองจากมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60	–	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นสําคัญ	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาทีร่านกําหนด	และ
ไมเขารวมกิจกรรมทีท่างรานจัดไวให	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	300	หยวน	/	ทาน	/	ราน)

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เทีย่วบินนัน้ๆ


