


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	กรุงปักกิ่ง	-
จัตุรัสเทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	ซารกุระ	ณ	สวน	Yuyuantan	-
ถนนหวังฝูจิ่ง

พักที่	Ritan
International
Hotel	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	5	ดาว

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	หอฟาเทียนถาน	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง
พักที่	Ritan
International
Hotel	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	5	ดาว

4 รานหยก	-	กําแพงเมืองจีน	ดานจวีหยงกวน	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่	Ritan
International
Hotel	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	5	ดาว

5 วัดหลิงกวง	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	ทาอากาศยาน
นานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿24,991 ฿27,991 ฿27,991 ฿4,999



เครื่อง	Boeing	777	–	200ทีน่ัง่บนเครื่อง	2	–	5	–	2
เสิรฟอาหารรอนทัง้ขาไป	–	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	–	ขากลับ	23	กก.

23.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	ประตู	9	เคานเตอร	U	สายการบินแอรไชนา
โดยมีเจาหนาที่ฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปักกิง่	โดยเที่ยวบินที่	CA980

06.30	น.	เดินทางถึงสนามบิน	กรุงปักกิง่	สนามบินน้ีไดเปิดสวนขยายแหงใหมเพื่อเปิดใหบริการตอนรับ
กีฬาโอลิมปิกปี	2008	คาดวาสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง	55	ลานคนในปี	2015	สนามบินมีขนาดใหญ
กวาแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา	ออกแบบโดย	Foster	&	Partners	สถาปนิกนักเดินทางที่เขาถึงจิตใจผู
โดยสาร	ดวยการออกแบบใหแบงเป็น	2	ขาง	ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจากแสง
อาทิตยแตติดสกายไลทใหแสงแดดได	และใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร	หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองปักกิง่	เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อยอวา	จิง	ตั้งอยูที่ภาคตะวัน

ตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเปย	ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร	1	ใน	4	แหงของจีน	ซึ่งมี
ฐานะเทียบเทากับมณฑล	หลังจากปักกิ่งไดรับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี	1949
โดยเฉพาะหลังจากสมัย	80	ศตวรรษที่	20	เมืองปักกิ่งไดพัฒนาอยางรวดเร็วอยางเหลือเชื่อ	มีการเปลี่ยนแปลง
จากหนามือเป็นหลังมือ	ปัจจุบันน้ีปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน	ตึกสูงๆ	โดยไมเพียงแตรักษาสภาพเมืองโบราณแตยัง
แสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย	กลายเป็นเมืองใหญของโลก
รับประทานอาหารเทีย่งแบบติม่ซํา

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



ใหทานเดินสู	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
นําทานชม	ดอกซากุระบาน	ทีส่วน	Yuyuantan	เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะที่สําคัญของเมืองปักกิ่ง	สวนแหง

น้ีมีอาณาเขตกวางขวาง	บริเวณภายในมี	ทุงดอกทิวลิป	ตนซากุระ	ทะเลสาบ	สไลเดอรน้ํา	และพื้นที่สําหรับเลน
กีฬา	รวมถึงมี	China	Central	Television	Tower	(CCTV)	อีกดวย	ในของสวนซากุระน้ันอยูทางฝ่ังตะวันตกของ
สวนสาธารณะ	มีซากุระหลายพันธุ	แตละพันธุก็มีชวงบานตางกันเล็กนอย	ทําใหชวงที่ชมซากุระไดน้ันยาวเป็น
เดือน	แตดีที่สุดก็คือมาชวงกลางๆเมษายน	ที่ดอกซากุระจะออกดอกมากที่สุด	อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย
หมายเหตุ	:	กรณีทีส่ภาพอากาศไมเอื้ออํานวยสงผลใหดอกซากุระมีปริมาณจํานวนนอย...ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินลูกคาไมวากรรใดๆทัง้สิ้น	

นําทานเลือกซื้อ	ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา	ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน	สินคา
มากมาย	เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี	และยังไดฟังบรรยายขั้นตอนกระบวนการ	เป็น
ความรูอีกดวย
นําทานสู	ถนนหวังฝูจิง่	ซึ่งเป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง

หางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ	และรานคา	รานอาหารศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผูที่มา
จับจายบนถนนคนเดินแหงน้ีเชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร…เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิง่
ทีพ่ัก	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

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

	รับประทานอาหารเที่ยงแบบติ่มซํา

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก



กรณีทีส่ภาพอากาศไมเอื้ออํานวยสงผลใหดอกซากุระมีปริมาณจํานวนนอย...ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิไ์มคืนเงินลูกคาไมวากรรใดๆทัง้สิ้น

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

เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะที่สําคัญของเมืองปักกิ่ง	สวนแหงน้ีมีอาณาเขตกวาง
ขวาง	บริเวณภายในมี	ทุงดอกทิวลิป	ตนซากุระ	ทะเลสาบ	สไลเดอรน้ํา	และ
พื้นที่สําหรับเลนกีฬา	รวมถึงมี	China	Central	Television	Tower	(CCTV)	อีก
ดวย	ในของสวนซากุระน้ันอยูทางฝ่ังตะวันตกของสวนสาธารณะ	มีซากุระ
หลายพันธุ	แตละพันธุก็มีชวงบานตางกันเล็กนอย	ทําใหชวงที่ชมซากุระไดน้ัน
ยาวเป็นเดือน	แตดีที่สุดก็คือมาชวงกลางๆเมษายน	ที่ดอกซากุระจะออกดอก
มากที่สุด

ถนนหวังฟูจิ่ง	เป็นศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปักกิ่ง	เชิญทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร…เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิ่ง
	พักที่	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน	ตั้งอยูในเขตชานเมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิ่งหางจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ	15	กิโลเมตร	พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูรอนและสวน
ดอกไมในสมัยกุบไลขาน	ตอมาในปี	ค.ศ.	1893	พระนางฉือซีไทเฮาไดนํางบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะ
ซอมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน	ภายในพระราชวังประกอบดวย	ตําหนักเลอโชวถัง	สถานที่ประทับของ
พระนางฉือซีไทเฮา	ตําหนักเริ่นโชวเตี้ยน	สถานที่วาราชการของพระนางฉือซีไทเฮา	ภูเขาวานโสวซาน	ทะเล
สาบคุนหมิง	เกงพระหอม	ตําหนักเรียงเมฆ	เตอเหอหยวน	ฉางหลาน	(ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเล
สาบคุนหมิงตกแตงดวยภาพวาดตางๆ)	และตําหนักตางๆ	อีกมากมาย
รับประทาน	อาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก	ไขมุก	ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
นําทานเดินทางสู	หอฟ าเทียนถาน	ที่ตั้งอยูทางทิศใตของกรุงปักกิ่ง	มีเน้ือที่ทั้งหมด	273	เฮกตารเป็นสถาน

ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง	และราชวงศชิงใชเป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอาย
ตามจันทรคติ	ทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการเก็บเกี่ยวไดผลอุดม
ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว	เป็นตน
จากน้ันนําทานชม	กายกรรมปักกิง่	การแสดงโชวกายกรรมที่ตื่นเตน	ระทึกใจ	พรอมแสง	สี	เสียง	กายกรรม

ปักกิ่งเป็นการแสดงผสมผสาน	ทั้งหวาดเสียวและตื่นเตน	หลากหลายชุดการแสดง	และการแสดงจะแตกตางกัน
ไป	โชวความสามารถหลายๆ	ดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชวควงสิ่งของ	กายกรรมผาดโผนบนที่สูง	แตไฮไลนคือ



การขับมอเตอรไซคมากกวา	4	คัน	ในลูกโลกดวยความเร็วในพื้นที่จํากัดทานไมควรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งที่
มีชื่อเสียงกองโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร…..เมนูพิเศษ....สุกี้หมอไฟ
ทีพ่ัก	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

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

	รับประทาน	อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หอบูชาเทียนถาน	ซึ่งกอสรางขึน้ดวยสถาปัตยกรรมที่สงางาม	มีความสูง	38
เมตร	เสนผาศูนยกลางกวาง	30	เมตร	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1420

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร…..เมนูพิเศษ....สุกี้หมอไฟ
	พักที่	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานแวะชม	ศูนยหยก	สําหรับชาวจีนแลวน้ันหยกเปรียบเสมือนเครื่องสงเสริมดวงชะตาและอัญมณีที่มี

คุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดฟังบรรยายวิธีการเลือกซื้อหยกแทที่มีคุณภาพ	ผลิตภัณฑที่ได
รับความนิยมเชนกําไรหยก	แหวนหยก
นําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน	เป็นกําแพงที่มีปอมคั่นเป็นชวง	ๆของจีนสมัยโบราณ

สรางในสมัยพระเจาจิน๋ซีฮองเตเป็นครั้งแรก	กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปัจจุบันสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง
ทั้งน้ีเพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล	และพวกเติรกหลังจากน้ันยังมีการสรางกําแพงตออีกหลายครั้ง
ดวยกันแต	ภายหลังก็มีเผาเรรอนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ ากําแพงเมืองจีนไดสําเร็จมีความ



ยาวทั้งหมดถึง	6,350	กิโลเมตร	และนับเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางดวย	เชื่อกันวา	หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทาน	ผานชมและถายรูปหนา	สนามกีฬาโอลิมปิครังนก	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด	Herzog	&	de	Meuron	เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	“โคลอสเซี่ยม”
พยายามใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอม	ในสนามจุได	91,000	ที่น่ัง	ใชจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขันโอลิมปิก	2008	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	“รังนก”	ที่มีโครงตาขายเหล็กเหมือนกิ่งไม	เพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ
โปรงใส	อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง	ดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน	ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบ
ตะวันออก
ผานชมสระวายน้ําแหงชาติ	สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด

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

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	…เมนูพิเศษ....อาหารป้ิงยาง	BBQ

ทีพ่ัก	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

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	…เมนูพิเศษ....อาหารป้ิงยาง	BBQ
	พักที่	Ritan	International	Hotel	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม
นําทานชม	วัดหลิงกวง	ตั้งอยูชานกรุงปักกิ่ง	โอบลอมดวยภูเขาและทัศนียภาพอันสวยงาม	ตัววัดมีขนาดไม

ใหญโตมากนัก	แตถือเป็นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดแหงหน่ึงในจีน	ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	พระ
ทันตธาตุของพระพุทธเจา	บรรจุอยูในพระเจดียทองคําหนักถึง	150	กิโลกรัม	โดยสถูปแหงน้ีเปิดใหประชาชน
ทั่วไปเขาสักการะเพียงปีละ	2	ครั้ง	ชาวจีนที่มานมัสการพระเขี้ยวแกว	สวนใหญจึงตองใชวิธีเดินเวียนเทียนรอบๆ
สถูปเทาน้ัน	และเป็นที่เก็บสะสมโบราณวัตถุตางๆ	เชนฉากไมแกะสลักปิดทองขนาดใหญน้ี	เป็นของโบราณจาก
พระราชวังตองหาม	ที่นายโจวเอินไหล	อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน	มอบใหแกทางวัด
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาชม	ศูนยผีเซียะ	หรือ	ผีซิว	เป็นสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแตโบราณสิ่งศักดิส์ิทธิ ์

เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน	และยังเป็นสัญลักษณของการพิทักษและคุมครองทรัพยสมบัติอีกดวย
จากน้ันนําทานอิสระช็อปป้ิง	ตลาดรัสเซีย	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	ทั้งกระเปา	เสื้อผา	รองเทา	และ

อื่นๆ	อีกมากมายจ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู	สนามบินเมืองปักกิง่
19.35	น.	อําลากรุงปักกิ่ง	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่CA979

23.45	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

วัดหลิงกวง	พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรูกันสืบมาวา	มีพระทาฐ
ธาตุ	คือ	พระเขี้ยวแกว	ประดิษฐานอยูในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ	ปัจจุบันตั้ง
อยูในเมืองแคนดี	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

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



ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

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	อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย	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	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน

คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1
ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย

คาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง



4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิ่ม	50	หยวน	รวมเป็น	250	หยวน/ทาน/ทริป
8.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาเขาประเทศจีน	(แบบเดีย่ว	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ)	ทานละ	1,500	บาท

กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนํา
ไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ	ได	และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	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	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	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-ออกอยาง

นอย2หนาเต็ม
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
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

จอยแลนดไมใชตัว๋	หักคาตัว๋ออกจากคาทัวร	8,000	บาท
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่***ทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป	**เด็กเก็บ

เทาผูใหญ**
กรณีกรุปนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิม่	50	หยวน	รวมเป็น	250	หยวน/ทาน/ทริป
**เด็กอายุตํากวา	20	ปีบริบูรณ	เก็บเพิม่	3,000	บาท	จากราคาทัวร**
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ขอควรทราบ	รานที่ระบุในโปรแกรมคือ	รานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานยางพารา	รานผาไหมและ

รานหยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวาทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาที่รานกําหนด...และไมเขารวม
กิจกรรมทีท่างรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	400	หยวนตอทานตอราน

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

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ




