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Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

(05)06-08 มนีาคม 2563 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

(06)07-09 มนีาคม 2563 8,998 3,500 +4,500 HU 20 
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ปกักิง่  เมอืงโบราณ  กําแพงเมอืงจนี  แชนํ่า้แร ่4วนั 

จตัรุสัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก“จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ” l พระราชวงักูก้ง l วดัพระเขีย้วแกว้ 

สมัผสัความยิง่ใหญ ่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “กําแพงเมอืงจนี” 

เมนพูเิศษ !  เป็ดปกักิง่+สกุีป้กัก ิง่+อาหารแตจ้ ิว๋  l  เดนิทางโดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์(HU) 

ปล.ไม่มรีาคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานี้ไม่รวมคา่วซีา่ 1,650 บาท/คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์ Q  สายการบนิ

ไห่หนานแอรไ์ลน ์(HU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู ิ – สนามบนิปกักิง่  – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  – พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  – รา้น

ยางพารา  – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยีตลาดรสัเซยี  

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ โดยสายการบนิไห่หนานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7996  

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปักกิง่  ปักกิง่ หรอื เป่ยจ์งิ (Beijing) เมอืงหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจนี  มชีือ่ย่อ

ว่า จงิ  เป็นเมอืงหลวงของจี นตัง้แตส่มัย ราชวงศจ์นิ  หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี  เคยใชช้ือ่จงต ูตา้ต ู

เป่ยผ์งิและเป่ยจ์งิ โดยมชีือ่เรยีกทัง้หมดกว่า 60 ชือ่ เร ิม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขต

และ 2 อําเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ัว่กรุงปักกิง่มถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร 

21,107,000 คน กรุงปักกิง่เป็นศนูยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคม

ทัว่ประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดงัทัง้ในประเทศจนีและในโลก แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัมี กําแพง

เมอืงจนี,พระราชวังโบราณ,หอสกัการะฟ้าเทยีนถนั,สสุานจักรพรรดสิมัยราชวงศห์มงิ,วังพักรอ้นอี๋เหอหยวน และ

ภเูขาเซยีงซาน เป็นตน้ ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี นําทา่นผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

นําทา่นไปยัง จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ (Tiananmen Square) ซึง่เป็นจัตรุัสที่

มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ 

ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามสาํคญั ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอันเหมนิ 

อนุสาวรยีว์รีชน ประตเูจิง้หยางเหมนิ  จากนั้ นนําทา่นผ่านประตเูขา้สู ่

พระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง (Gugong Forbidden City Palace) สรา้งในสมัย

จักรพรรดหิย่งเลอ่ในสมัยราชวงศเ์หมงิ เป็นสถานทีว่่าราชการ และที่

ประทบัของจักรพรรด ิ 24 พระองค ์ในสมัยราชวงศเ์หมงิ และชงิ  จากนัน้

นําทา่นเทีย่วชม พระราชวังหลวง (พระราชวังกู ้กง) ในอดตีไดร้ับสมญา

นามว่าเมอืงตอ้งหา้มเคยเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดริาชวงศห์มงิและ

ราชวงศช์งิ ตอ่เนื่องกนัถงึ 24 พระองคต์ัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่มอีาณา

บรเิวณกว่า 72,000 ตารางกโิลเมตรลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูถงึ 10 เมตร 

ดา้นนอกยังมคีน้ํูาขนาดใหญ่ลอ้มรอบกําแพงอกีชัน้หนึง่ เร ิม่สรา้งในปี ค .ศ. 1406 แลว้เสร็จในปี 1420 ภายใน

(12)13-15 มนีาคม 2563 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

(13)14-16 มนีาคม 2563 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

(19)20-22 มนีาคม 2563 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

(20)21-23 มนีาคม 2563 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

(26)27-29 มนีาคม 2563 9,889 3,500 +4,500 HU 20 

(27)28-30 มนีาคม 2563 8,998 3,500 +4,500 HU 20 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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แบ่งเป็น 3 ชัน้มหีอ้งตา่งๆ ถงึ 9,999.5 หอ้ง มพีระทีน่ั่งใหญ่ 3 องคอ์ยู่ตรงใจกลางพระราชวัง พระทีน่ั่งไทเ่หอ

เป็นพระทีน่ั่งทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นสถานทีเ่สด็จออกว่าราชการและใชป้ระกอบพธิสีาํคญัๆ นําชมพระราช

บัลลงักท์องทีต่ัง้อยู่บนแทน่ลายมังกรสงูจากพืน้ 2 เมตร. อสิระใหท้า่นไดช้มความยิง่ใหญ่ของพระราชวัง จนถงึ

เวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สู ่ รา้นยางพารา  ใหท้า่นไดฟั้งคําอธบิายสรรพคณุจากยางพาราทีแ่ปรรูปและเลอืกชมเลอืกซือ้

ผลติภณัฑต์ามอัธยาศยั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดรัสเซยี  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดงัมากมาย ทัง้กร ะเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

★★ OPTION SHOW ★★  ชม โชวก์ายกรรมปักกิ่ ง การแสดงโชวก์ายกรรมทีม่หีลากหลายโชวใ์หท้า่นไดช้มความสามารถ

เฉพาะตวัของนักแสดงหลายรูปแบบทัง้โชวส์วยงาม ,หวาดเสยีวและโชวอ์ืน่ๆ ทีนํ่ามาโชวก์นัอย่างตอ่เนื่อง ตืน่

ตาตืน่ใจไปกบัโชว,์ฉาก,แสง ส ีเสยีง โชวก์ายกรรมปักกิง่นับเป็นสดุยอดโชวท์ีม่ชี ือ่เสยีงดงักอ้งโลก (ค่าใชจ้่าย

ทา่นละ 1,000 บาท สามารถจองและชาํระเงนิคา่ออพชัน่ไดพ้รอ้มคา่ทวัร)์  

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YI FU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม รา้นหยก –  OPTION TOUR   กําแพงเมอืงจนี    –  OPTION TOUR พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้    – 

รา้นบวัหมิะ – ► แชนํ่า้แร ่◄  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดฟั้งการบรรยายวธิกีารดหูยกและเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าดว้ยหยก คนจนี

เชือ่ว่าหยกคอืเครือ่งประดบันําโชคและสามารถสบืทอดสกลุไดอ้กีดว้ย 

★★ OPTION TOUR ★★ กําแพงเมอืงจนี (ดา่นจูยงกวน Juyongguan) สิง่มหัศจรรย์ 1 

ใน 7 ของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดจิ ิน๋ซฮี่องเต ้สรา้งดว้ยแรงงาน 

เลอืดเนื้อ และชวีติของคนนับลา้นคน มคีวามยาว 6,350 กม. กอ่สรา้งขึน้

ครัง้แรกเมือ่ประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค .ศ. 

1987 สรา้งในปี -  ราว 700 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ราชว งศห์มงิ ปี ค .ศ.

1368-1644 อาณาเขต -  ความยาว 14,600 ลี ้(ราว 6,700 กโิลเมตร ) 

สมญานาม “กําแพงหมืน่ลี”้ ปัจจุบันสว่นทีห่ลงเหลอืใหเ้ห็นเป็นรูปกําแพงตามดนิแดนตอนเหนือของจนี ไดแ้ก ่

กรุงปักกิง่ (18 ดา่น) นครเทยีนจนิ(2 ดา่น) มณฑลกนัซู ่(20 ดา่น) มณฑลเหอเป่ย (43 ดา่น) มณฑลเหลยีวห

นงิ (2 ดา่น) มณฑลหนงิเซีย่ (15 ดา่น) มณฑลซนัซ ี (61 ดา่น) และมณฑลสา่นซ ี (24 ดา่น) ลว้นเป็นกําแพง

เมอืงทีก่อ่สรา้งในสมัยราชวงศห์มงิทัง้ส ิน้ โดยสดุดา้นตะวันออก คอื ดา่นซนัไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ย และสดุ

ดา้นตะวันตก คอื ดา่นเจยี ยี่กวน ในมณฑลก านซู่  (คา่ออพชัน่ทวัร์ไม่รวมในคา่ทวัร ์ คา่ใชจ้่ายทา่นละ 1,500

บาท สนใจจองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

★★ OPTION TOUR ★★  พพิธิภณัฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ Beijing Waxworks Palace of Ming Dynasty พระราชวังหุ่นข ึผ้ ึง้ราชวงศห์มิ

งแห่งนครปักกิง่ เป็นอาคารชัน้เดยีว จัดแสดงประวัตแิละผลงานตัง้แตเ่ร ิม่กอ่ตัง้ราชวงศ ์นําโดย จูหยวนจาง จน

รุ่งเรอืงและลม่สลายทีน่่าเศรา้ รวมทัง้ส ิน้ 26 ฉาก ชมประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของจนีในยุคราชวงศห์มงิ ตัง้แต่

จนยุคเร ิม่ตน้ถงึส ิน้สดุราชวงศ ์เลา่เรือ่งโดยใชหุ้่นขี้ ผ ึง้ขนาดเทา่ตวัคนจรงิที่ จัดแสดงไวใ้น พพิธิภณัฑ ์ (คา่

ออพชัน่ทวัรพ์พิธิภณัฑ ์ไม่รวมในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้่ายทา่นละ 1,000 บาท สนใจจองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้มคา่

ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่) 

นําทา่นเขา้สู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี  นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ  ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานว ดขนาด

พเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ!! ►► ผ่อนคลายความเมือ่ยลากบัการแชน้ํ่าแร่ธรรมชาตภิายในโรงแรม  อสิระใหท้า่นพักผ่อนกบัการแชน้ํ่าแร่  (กรุณา

นําชดุว่ายน้ําของทา่นมาเปลีย่น ทางโรงแรมไม่มบีรกิารคะ่)  

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FLOWERBAY HOTSPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ประตชูยั(ผเีซีย๊ะ) – วดัหลงิกวง – รา้นไขม่กุ – สนามบนิปกักิง่ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ประตชูยั เพือ่ชม “ผซี ิว่” หรอื “ป๋ีเซี๊ยะ” สตัวส์วรรคศ์กัด ิส์ทิธิส์ญัลกัษณ์แห่งความรํ่ารวย ชาว

จนีเชือ่ว่าจะนําโชคลาภเงนิทองมาใหพ้รอ้มทัง้คอยเฝ้าทรัพยส์มบัตไิวเ้พราะผเีซี๊ยกนิเงนิทองแลว้เก็บไวไ้ม่ถา่ย

ออกมา ผซี ิว่เป็นสายเลอืดพญามังกรลําดบัทีเ่กา้ มพีลงัอํานาจในการขจัดส ิง่ชัว่รา้ยอัปมงคลใหห้มดไป สามารถ

ดงึดดูพลงัแห่งโชคลาภเขา้มาสูผู่ค้รอบครองมริูส้ ิน้ 

นําทา่นสู ่ วัดหลงิกวง (Lingguang Temple) พุทธศาสนกิชนทัว่ไปมคีวาม

เชือ่และรับรูก้นัสบืมาว่า มพีระทาฐธาต ุคอื พระเขีย้วแกว้ประดษิฐานอยู่  พระ

เขีย้วแกว้ทีว่ัดหลงิกวง ตามประวัตวิ่าพระภกิษุฟาเหยีนอัญเชญิมาจากแคน่โค

ถาน หรอืโขตานมาประดษิฐานไวท้ีเ่มอืงฉางอันเมือ่คราวจารกิไปสบืพระ

ศาสนายังอนิเดยีและไปถงึเมอืงลงักาดว้ย โดยออกเดนิทางจากเมอืงฉางอัน 

หรอื ซอีาน เมือ่ พ.ศ. 942 และกลบัถงึประเทศจนีใน พ.ศ. 957 ปรากฏความ

ตอ่ว่า หลงัจากพระเขีย้วแกว้ประดษิฐาน ณ เมอืงฉางอันแลว้ภายหลงัไดร้ับก ารอัญเชญิไปไวใ้นนครตา่ง ๆ 

จนถงึ พ.ศ. 1614 จงึนํามาไว ้ณ พระเจดยีฉ์าวเสีย้น ภายหลงัพุทธศาสนกิชนไดส้รา้งวัดหลงิกวงขึน้ พรอ้มกบั

สรา้งพระเจดยี ์8 เหลีย่มขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปและเจดยีร์ายชาวบา้นทัว่ไปจงึเรยีกว่า เจดยีพ์ระ

พุทธองค ์100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลงิกวง ชาํรุดทําลายลงเมือ่กองทพัชาตติะวันตกยกกําลงัเขา้บุกรุกกรุง

ปักกิง่ ทา่มกลางซากปรักหักพังพบพระเขีย้วแกว้บรรจุในกลอ่งศลิามจีารกึวัน เดอืน ปีทีส่รา้งเจดยีอ์ยู่ภายใน

กลอ่งไมก้ฤษณาอกีชัน้หนึง่ไดเ้ก็บรักษาไวจ้นถงึ พ .ศ. 2498 จงึนําไปไว ้ณ วัดกวงจีช่ัว่คราว เมื่ อทางการได ้

สถาปนาพระเจดยีอ์งคใ์หม่ ณ วัดหลงิกวงแลว้เสร็จ จงึมพีธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตพุระเขีย้วแกว้ในพระมหา

เจดยีเ์มือ่วันที ่25 มถินุายน 2507 พระมหาเจดยี ์มลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศลิปะสมัยราชวงศ์

ถงัและราชวงศซ์อ้งไวด้ว้ยกนัอย่างกลมกลนืสวยงาม คอื สรา้งเป็นพระเจดยีท์รง 8 เหลีย่ม 13 ชัน้ สงู 51 เมตร 

สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจนีไดอํ้านวยการสรา้งมาแตพ่ .ศ.2501แลว้เสร็จในฤดใูบไมผ้ลขิองปี 2507 ใช ้

เวลาสรา้งนานกว่า 6 ปี.  นําทา่นเขา้ชม รา้นไขมุ่ก ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัไขมุ่ก เลอืกชม เลอืกซือ้ไขมุ่ก

ตามอัธยาศยั. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปักกิง่ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.50 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไห่หนานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7995  

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ......... 

  

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกํ้าหนด ทางผู้จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุ

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยู่กับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปได ้

รูจั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา เป็นตน้ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุ ในโปรแกรม

ทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการยืน่
วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่   

แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่  นามสกลุ  คํานําหนา้ชือ่  เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  และอืน่ๆ  

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ  และเวลา  ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ  

การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ  แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย์ อนุญาตให ้
ถอืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


