
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง    วันที ่20-24 ม.ค. 63     ( 5 วัน 3 คืน ) 



 

วนัแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ  – ปักกิง่ – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรม 

02.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สาย
การบิน  ไชน่าอสีเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)  พบเจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับท่านที่หนา้เคานเ์ตอร์เชค็อิน  

04.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักกิง่   โดยเที่ยวบินที่ MU 7060 
10.50  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปักกิง่  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดิน

ทางเขา้สู่ตวัเมือง กรุงปักกิง่ เมืองประวติัศาสตร์เกา่แก ่เดิมทีปักกิง่เคยเป็นเมืองสําคญัทางการคา้ของอาณาจกัร
เยี่ยนเมื่อ 500 ปีกอ่นคริสตกาล หลงัการปฏิวตัิลม้ลา้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค .ศ 
1949 พรรคคอมมิวนิสตจี์นไดช้ยัชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิง่เป็นเมืองหลวงของประเทศนบัแต่นั้น
มา  ตวัเมืองปักกิง่ปัจจุบนัเมืองปักกิง่ไดเ้ปลี่ยนแปลงพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็วเพื่อตอ้นรับโอลิมปิค 2008 สัมผสักลิ่น
ไอหลงัโอลิมปิคท่านจะไดเ้ห็นตึกสูงรูปร่างแปลกตา อาทิเช่น ตึกมงักร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแกส่ายตา
นกัท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ   บ่งบอกถึงความทนัสมยัของเมืองหลวงปักกิง่ยุคใหม่ไดอ้ย่างน่าช่ืนชม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม หอบูชาเทียนถาน  ซ่ึงกอ่สร้างขึ้นดว้ย
สถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 
ช่วงเวลาเดียวกนักบัพระราชวงัตอ้งห้าม และใชเ้วลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่น่ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธี
บวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจกัรพรรดิในสมยัโบราณ เพื่อคุม้ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์
ทางพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ***จากนั้นนาํท่านชมกายกรรมปักกิง่  สุดหรรษา ที่มีช่ือเสียงบนัลือโลกและงดงามเป็น
อนัดบั 1 ในกรุงปักกิง่ 

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่สอง จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนโบราณเฉียนเหมนิ – ร้านยางพารา – ตลาดรัสเซีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก สามารถจุคนไดถ้ึง 2 ลา้นคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จดังานพิธีเฉลิม
ฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจตุัรัสมีประตูเมืองโบราณเจ้ิงหยาง, อนุสาวรียว์รีชน, หอระลึกประธาน
เหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดน้ีท่านจะไดม้องเห็นจุดสําคญัของจตุัรัสแห่งน้ีคือ พลบัพลาเทียนอนัเหมนิ  
ผนงัสองขา้งมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคาํวา่“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีจงเจริญ” ดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึง 
”ความสามคัคปีระชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ 
สถานที่แห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนกว็า่ได้  นาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง” 
สร้างในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อในสมยัราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่วา่ราชการ และที่ประทบัของ
จกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ ง ครั้ งล่าสุดปี 2008 แต่ยงัคง
สถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาไดด้ีที่สุด และรวมทั้งยงัมีประวติัที่ยาวนานที่สุดใน
โลก นาํท่านเดินชมโบราณสถานและส่ิงกอ่สร้างที่คงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตาราง
เมตร ภายในพระราชวงัแบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวงัใน ซ่ึงเป็นเขตหวงห้ามให้ผูช้ายเขา้ ยกเวน้ขนัทีเท่านั้น 2. เขตวงั
หน้า มี 3 ตาํหนกั 1. ตําหนกัไท่เหอ เป็นตาํหนกัหนา้ที่สําคญัที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเตอ้อกวา่ราชกาลแผ่นดิน 2. 
ตําหนกัจงเหอ เป็นสถานที่พกัรอกอ่นออกวา่ราชกาลแผ่นดิน 3. ตาํหนกัเป่าเหอ เป็นตาํหนกัสอบจอหงวน และ
เลี้ยงรับรองแขกบา้นแขกเมือง ผ่านเขา้ไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบดว้ย จุดสําคญั คือ 



พระตําหนกัพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลงัม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน  ภายในพระราชวงัน้ีอาคาร
ทั้งหมดสร้างดว้ยเคร่ืองไมท้ี่ประกอบดว้ยห้องหบัต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  หลงัอาหารแวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว  ที่ทาํจากไข่มุกนํ้า
จืด น าท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมนิ (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิง่ เปิดให้
เที่ยวชมเมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่เขา้ร่วมพิธีแข่งขนักฬีาโอลิมปิก 2008 
หลงัจากรัฐบาลปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และกอ่สร้างสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมยัราชวงศ์ชิง 
ราชวงศ์สุดทา้ยกอ่นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเกา่ๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝ่ังถนน 
มีท ั้งภตัตาคาร ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิง่  แวะชม ศูนย์หมอน
ยางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีน   จากนั้น  อสิระช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย  
แหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตแห่งหน่ึงในปักกิง่ มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา  
ของเดก็เล่นฯลฯที่น่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นที่นิยมมากของชาวปักกิง่ เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมีคุณภาพและ
ราคาถูก 

 ค ํ่า รับประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่สาม ผีเซ๊ียะ –พระราชวงัฤดูร้อน (อวีเ้หอหยวน) – กาํแพงเมืองจนี (ด่านจูหย่งกวน) –  แวะถ่ายรูป ด้านหน้าสนามกฬีา
OLYMPIC  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม พพิธิภณัฑ์ผีเซ่ียะ   เทพเจา้นาํโชคที่ชาวจีนให้ความ
เช่ือถือและมีไวบู้ชา เพื่อความโชคดีและรํ่ารวย  นาํท่านชม พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน  อุทยานที่ใหญ่และ
งดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กวา่ปีกอ่น ในสมยัโบราณกษตัริยร์าชวงศ์ชิงใชแ้ปลราชฐาน
หนีความร้อนจากพระราชวงัหลวงมาประทบัที่แห่งน้ี  นาํท่านชมที่ประทบัของพระนางซูสีไทเฮา และจกัรพรรดิ
กวางสู นาํท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดว้ยแรงงานคนลว้นจาํลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร ***ลองลิม้ชิมรสสุกีม้องโกเลยี+พร้อมนํา้จิม้ไทยรสเดด็   หลงัอาหาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กาํแพงเมืองจนี ส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นดว้ย แรงงานของ
คนนบัหมื่นคน  มีความยาว 6,350 กโิลเมตร กอ่สร้างขึ้นครั้ งแรกเมื่อประมาณกวา่ 2,000 ปีกอ่น โดยจกัรพรรดิ์ จ๋ิน
ซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตวักาํแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัวา่ถา้นาํวสัดุที่ใชก้อ่สร้าง
กาํแพงแห่งน้ีมาสร้างกาํแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้าํแพงที่มีความยาวรอบโลก  จากนั้นนาํท่าน
เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองปักกิง่ นาํท่านชม (ด้านนอก) สนามกฬีาโอลมิปิคแห่งชาติ 2008 ( Olympic  National 
Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกช่ือหน่ึงที่รู้จกักนัดี ต ั้งอยู่ใจกลาง โอลิมปิค คอมเพลก็ซ์ ในกรุงปักกิง่  
ซ่ึงจะเป็นที่จดัพิธีเปิดและปิด มีความยาว 330 เมตร กวา้ง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท ั้งหมด 250,000 
ตารางเมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่ส่ี  ปักกิง่ – รถไฟความเร็วสูง – เซ่ียงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – บัวหมิะ+นวดฝ่าเท้า  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม น าท่านเดินทางสู่สถานรีถไฟความเร็วสูง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ เมือง เซ่ียงไฮ้  
(บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง 



โปรดทราบ!!! ของมคีมทุกชนดิไม่สามารถน าขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มดีพบั มดีปอกผลไม้ **  << เชิญทุก
ท่านพิสูจนค์วามเร็วของรถไฟด่วนสายน้ี ซ่ึงถือเป็นความเร็วอนัดบัหน่ึงแบบทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตวั โดย
บริษทั Siemens, Bombardier และ Alstomไดร่้วมกนัออกแบบและสร้างรถไฟระบบน้ีขึ้นมา และจากการทดลอง
วิง่เมื่อตน้เดือนธนัวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถท าความเร็วสูงสุดไดถ้ึง 395 ก.ม. / ช.ม. แมค้วามเร็วเฉลี่ยตลอด
การเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซ่ึงกย็งัเร็วกวา่คู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหวักระสุนของญี่ปุ่ น ( 243 ก.ม./ช.ม.) , 
เยอรมนันี (232 ก.ม./ช.ม.) , และฝรั่งเศสที่ ( 277 ก.ม. / ช.ม.)  รถไฟสายใหม่ของจีนน้ีจะเช่ือม 20 เมืองตลอด
เส้นทางเพื่อเช่ือมโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภูมิภาคที่ยงัคงพฒันาลา้หลงัอีกจ านวนมาก   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่  ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวงัเมีย่ว  ซ่ึงเป็นตลาด
เกา่แก ่ที่ชาวเซ่ียงไฮนิ้ยมมาจบัจ่ายซ้ือของกนัที่น่ี ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของฝาก ชม ศูนย์สมุนไพรจนี 
บัวหมิะ ยาสามญัประจาํบา้นที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีช่ือเสียงมากวา่พนัปี 
พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื่อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย   

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั  พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที่ห้า  หาดไหว้ทาน – ถนนนานกงิ – อุโมงค์เลเซอร์ – ตึก STARBUCK – ร้านผ้าไหม – กรุงเทพฯ     

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหาร อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียง
ของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. นาํท่านสู่ หาด
เจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดอนัลือช่ือของตาํนานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอนัดบัหน่ึง
ของเมืองเซ่ียงไฮ ้ระหวา่งทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็น
ศิลปกรรมสไตลย์ุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า  นาํท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่
ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นสําหรับ
นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  หลงัอาหาร จากนั้นนาํท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น 
พื้นที่กวา่ 2 ,700 ตารางเมตร พร้อมพนกังานกวา่ 400 คน เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบ
ประสบการณ์ดิจิตอลให้กบัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา  แวะเยี่ยมชม 
โรงงานผ้าไหมจนี พร้อมเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนเป็นของฝาก  

คํ่า รับประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน    
23.20 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบินที่ MU 7079  
03.15+1 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ … 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ **เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี ** พกัเดีย่ว 

20-24 ม.ค. 63  15,999 18,999 3,900.- 
 



เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เม่ือท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่าน

ชําระเงนิเพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ได้รับการสนบัสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ  
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจนี ร่วมกบัร้านค้าส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งเมืองจนี ทุกเมือง  กาํหนดให้มกีาร
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกัท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั  คือ บัวหมิะ , หยก, ไข่มุก , ร้านยางพารา , ผีเซียะ, ร้านผ้าไหม ที่

ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนาํสินค้าหลกัของประเทศจนี  
 ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีถึง  ในการประชาสัมพนัธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กบันกัท่องเที่ยว  

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษัทก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  
กรณทีี่เดนิทางไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดนิทาง 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าต ัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมที่พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบตัิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนเดีย่ว  (หนังสือเดนิทางไทย) 
*** ค่านํา้หนกักระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที่นํา้หนกัเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนกัที่เกนิเอง *** 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    - ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 1,650 บาทต่อท่าน  
**กรณีวซ่ีากรุ๊ปยกเลกิหรือส่งเอกสารย่ืนวซ่ีาไม่ทัน รบกวนชําระ 2,000 บาท เป็นค่าธรรมเนยีมย่ืนวซ่ีาเดีย่วที่ประเทศไทย** 

- ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาทตลอดการเดนิทาง  
- หัวหน้าทัวร์ไทยตามความพงึพอใจ โดยธรรมเนียมปฏิบัติ วนัละ 100 บาท 

**ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทิปเป็นเงินไทยเท่าน้ัน** 
เงื่อนไขการสารองที่นัง่ 

- การจอง มดัจาํท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที่เหลือกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 15 วนั  



* เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิได้ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงนิมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจนี  @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาให้ที่บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์เพื่อความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
2. กรณีมีเดก็อายุต ํ่ากวา่ 18 ปี  

- สําเนาสูติบตัร 
- สําเนาพาสปอร์ตพ่อและแม่ กรณีที่ไม่ไดเ้ดินทางดว้ย 
- ใบเปลี่ยนช่ือ เดก็ / พ่อ / แม่ กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ 

                                                อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สําเนาบตัรประชาชน 
- ยื่นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว   สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ  อาทิ  การนดัหยุดงาน  การจลาจล  การเปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  เช่น  การเจบ็ป่วย  การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกดิปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกนิความจาํเป็น หากเกดิการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดร้ับความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกดิโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ที่ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร  
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 



-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


