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ก าหนดการเดินทาง  29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

วันที่  1            สนามบินสุวรรณภมู ิ

23.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชนา่ 
อิสเทิรน์ (จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

วันที่ 2             กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน  
                      – โชว์กายกรรม 

01.20 น.  น าทา่นเหิรฟ้าสูน่ครปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ MU2072 
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07.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทาง
การค้าของอาณาจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลงัการปฏิวติัล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสทิธิราช  
และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้
ชยัชนะ จึงประกาศตัง้รัฐบาลและกรุงปักก่ิงเป็นเมืองหลวง
ของประเทศนบัแตน่ัน้มา ทา่นจะได้พบกบัสนามบินใหม่ 
(อาคาร 3) ซึง่เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลมิปิก 2008 
สนามบินแหง่นีไ้ด้รับการออกแบบโดย Foster & Partners 

บริษัทสถาปนิกช่ือก้องโลกของ Norman Foster 
ผู้ออกแบบอาคารท่ีส าคญัหลาย ๆ อาคารในองักฤษ 
รวมทัง้อาคารสนามบินอยา่งสนามบิน Chek Lap Kok ใน
ฮ่องกง สนามบินแหง่นีจ้ะกลายเป็นสนามบินท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในโลกทัง้ขนาด และความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสาร นอกจากนีจ้ะเป็นสนามบินท่ีมีประสทิธิภาพเป็น
อยา่งมากในแงข่องการปฎบิติัการความสะดวกสบายของ
ผู้โดยสารและผู้ใช้อาคาร โดยในอาคารใหม่นีเ้พิ่มทางขึน้เคร่ืองมากขึน้ เป็นอาคารโปร่งท่ีมีการออกแบบให้
ทนัสมยัมีการค านงึถึงการออกแ  บบเพื่อความยัง่ยืน การน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร เป็นต้น 
จากนัน้น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้วน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร     
  หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ตัง้อยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก สามารถจุคน
ได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ 
เป็นสถานท่ีจดังานพิธีเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษ
ตา่งๆ บริเวณจตัรัุสมีประตเูมืองโบราณเจิง้หยาง, 
อนสุาวรีย์วีรชน, หอระลกึประธานเหมาเจอตงุ , ศาลา
ประชาคม จากจุดนีท้า่นจะได้มองเห็นจุดส าคญัของจตัรัุส
แหง่นีคื้อ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนงัสองข้างมีเขียน
ภาษาจีนแปลเป็นไทยค าวา่ “ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึง่ อีกด้านหนึ่ง ”ความ

สามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปทา่น
ประทานเหมาเจ๋อตงุติดอยูต่รงกลางขนาดใหญ่ สถานท่ี
แหง่นีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ประเทศจีนก็วา่ได้   ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นผา่นประตเูข้าสู ่
พระราชวังต้องห้ามกู้กง สร้างในสมยัจกัรพรรดิหยง่เลอ่ในสมยัราชวงศ์หมิง เม่ือปี ค.ศ. 1406 เป็นสถาน
ท่ีวา่ราชการ และท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซอ่มแซมไป

http://www.fosterandpartners.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_International_Airport
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หลายครัง้ ครัง้ลา่สดุปี 2008 แตย่งัคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบท่ีสดุ ใหญ่ท่ีสดุ รักษาได้ดี
ท่ีสดุ และรวมทัง้ยงัมีประวติัท่ียาวนานท่ีสดุในโลก น าทา่นเดินชมโบราณสถานและสิง่ก่อสร้างท่ีคงคณุคา่
ทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างขึน้บนพืน้ท่ี 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวงัแบง่เป็น 2 เขต 1. เขตวงัใน 
ซึง่เป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขนัทีเทา่นัน้ 2. เขตวงัหน้า มี 3 ต าหนกั 1. ต าหนักไท่เหอ เป็น
ต าหนกัหน้าท่ีส าคญัท่ีสดุ เป็นสถานท่ีฮ่องเต้ออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 2. ต าหนักจงเหอ เป็นสถานท่ีพกัรอ
ก่อนออกวา่ราชกาลแผน่ดิน 3. ต าหนกัเป่าเหอ เป็นต าหนกัสอบจอหงวน และเลีย้งรับรองแขกบ้านแขก
เมือง ผา่นเข้าไปถึงเขตพระราชวงัชนัใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดส าคญัคือ พระต าหนักพระ

นางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยานหลวงอวีเ้หอหยวน ภายในพระราชวงันีอ้าคาร
ทัง้หมดสร้างด้วยเคร่ืองไม้ท่ีประกอบด้วยห้องหบัตา่งๆ ถึง 9,999 ห้อง  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตัง้อยูใ่จกลางเมืองปักก่ิงเยือ้งตะวนัออก
เฉียงใต้ สร้างเม่ือปี ค.ศ.1420 เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบร่ืน ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ์ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ก าแพงด้านเหนือลกัษณะกลม ด้านใต้ลกัษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง 
ฟ้ากลม พืน้ดินสีเ่หลีย่ม ตามความเข้าใจของคนโบราณ  ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธี
บวงสรวง, หวางฉงุหยี่- สถานท่ีตัง้ป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และก าแพงสง่เสียงสะท้อนเสียง (โทรศพัท์), ฉี
เหน่ียนเตีย้น-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิง่ปลกูสร้างทัง้ 3 ตัง้อยูบ่นเส้นแกนเดียวกนั  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารค ่าชม กายกรรมปักก่ิง ท่ีนา่ต่ืนเต้นเลือ่งช่ือ ซึง่ ผสมผสานกบัความสวยงาม อ่อนช้อย   

พัก Holiday Inn Hotel  หรือ  Yitel Hotel  4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3        วัดลามะ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิครังนก– พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน – โชว์กายกรรม 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าทา่นชม วัดลามะ  ยงเหอกง  ศาสนสถานท่ีมีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอยา่งยอดเยี่ยมท่ีสดุใน

ปักก่ิงสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แตเ่ดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจิน้ หรือองค์ชาย4 ผู้ เป็น
พระราชบิดา ของจกัรพรรดิเฉียนหลงแหง่ราชวงศ์ชิง ตอ่มาตัง้แตช่่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมา ท่ีน่ีได้
กลายป็นศนูย์กลาง ของศาสนาพทุธนิกายมหายานและศิลปะแบบธิเบต 
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 นมสัการพระพทุธรูปอารยเมตไตรย์ท่ีงดงามและสงูถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนั
วา่เป็นงานแกะสลกัจากไม้จนัทน์เพียงชิน้เดียว ซึง่ประดิษฐานอยูภ่ายใน
ศาลาหม่ืนสขุ วา่นฟู่ เก๋อน าทา่นผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิคแห่งชาต ิ

2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกช่ือ
หนึง่ท่ีรู้จกักนัดี ตัง้อยูใ่จกลาง โอลมิปิค คอมเพลก็ซ์ ในกรุงปักก่ิง ซึง่จะเป็นท่ี
จดัพิธีเปิดและปิด บริษัทสถาปนิกท่ีชนะการออกแบบ คือ Herzog & de 
Meuron ร่วมกบั Arup Sport และ China Architecture Design & 
Research Group จุผู้ชมในช่วงแขง่ขนัโอลมิปิคได้ 100,000 คน มีความยาว 
330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสงู 69.2 เมตร รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 250,000 
ตารางเมตร  
โครงสร้างหลกัท าด้วยเหลก็ความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย 
และกระจก สว่นของหลงัคากนัน า้ฝนเพื่อน าไปใช้ใหม่ได้ และยงั
กนัแสงแดดผา่นลงมาได้ถึง 50% ลกัษณะเปิดปิดได้ พืน้ท่ีภายใน 
นอกจาก ลอ็บบี ้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ไป ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ เข้า
ชมสามารถเดินเลน่ได้เหมือนเดินอยูใ่นรังนกแล้ว ยงัติดตัง้จอแอล
จีซีขนาดใหญ่ พร้อมทัง้ระบบดิจิตอลท่ีทนัสมยั สนามกีฬาโอ
ลมิปิคแหง่ชาตินี ้ เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ธันวาคม 2546 ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มลูคา่การก่อสร้างรวม 
3,500 ล้านหยวน น าทา่นชมอญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่
ใสแ่ล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่านได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง 
ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวน 
อุทยานท่ีใหญ่และงดงามท่ีสุดของประเทศจีน 
สร้างขึน้ประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณ
กษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อน
จากพระราชวงัหลวงมาประทบัท่ีแหง่นี ้ น าท่านชม
ท่ีประทบัของพระนางซูสไีทเฮา และจักรพรรดิกวางส ูน าท่าน
ชมทะเลสาบคุนหมิงท่ีขุดขึน้ด้วยแรงงานคนล้วนจ าลองมา
จากทะเลสาบซีหูท่ีหางโจว เดินชม ระเบียงกตัญญู บน
หลงัคามีภาพจิตกรรมเก่ียวกับเทพนิยายของจีนหลายเร่ืองมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียงรวม 
777เมตร เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรือหินอ่อน มีช่ือ
เรียกอีกอย่างว่า “เรือของคนโง่” พระนางซูสีไทเฮา เป็นผู้ เนรมิตสิ่งก่อสร้างเหลา่นีท้ัง้หมด และทัง้หมดนี ้
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สร้างขึน้โดยใช้เงินหลวงทัง้สิน้ สถานท่ีแหง่บอกเลา่ถึงความเป็นมาของซูสไีทเฮาได้อย่างลกึซึง้  ท่านแวะชม
และเลอืกซือ้ ผ้าไหม สนิค้า OTOP ขึน้ช่ือของจีน 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดปักก่ิง 

หลงัอาหารค ่าชม กายกรรมปักก่ิง “Legend of Jinsha” ท่ีนา่ต่ืนเต้นเลือ่งช่ือ ซึง่ ผสมผสานกบัความ
สวยงาม และออ่นช้อย 
 
 
 
 
 

พัก Holiday Inn Hotel  หรือ  Yitel Hotel  4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 4       ก าแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) – Snow World ( ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ) – หวังฝูจิ่ง 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผน

โบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผ่อนคลาย
ความเม่ือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ า้
ใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ “ครีม
บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
น าทา่นสมัผสักบัความยิ่งใหญ่ของ ก าแพงเมอืงจีน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ท่ีสร้างขึน้โดย
แรงงานของคนในสมยั “พระเจ้าจ๋ินซฮี่องเต้” สมญานามวา่ก าแพงหม่ืนลี ้ (6,700กิโลเมตร) เม่ือประมาณ 
2,500 ปีท่ีแล้ว  ทอดยาวผา่นขนุเขาดจุมงักรผงาดฟ้า ครอบคลมุอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ถึง 5 มณฑล 
ซึง่นกับินอวกาศได้กลา่วไว้วา่ เขาสามารถมองเห็นก าแพงเมืองจีน ได้ด้วยตาเปลา่จากดวงจนัทร์  เชิญทา่น
เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพสวยของก าแพงเมืองจีนในมมุมองตา่งๆ ท่ีสวยงามมิรู้เบื่อพร้อมทัง้เลอืกซือ้
สนิค้าของท่ีระลกึราคาถกูมากมาย อาทิ ก าแพงเมืองจีนจ าลอง ฯลฯ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีม้องโกล 
น าท่านสูล่านสกี Snow Worldสถานท่ีแห่งนีเ้องท่ีจะท าให้
ทา่นเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆบนลานซึง่มีระดบัความหนา
ของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตรณสกีรีสอร์ทสถานท่ี
แหง่นีพ้ร่ังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเลน่บนลานหิมะอยา่งครบ
ครันได้แก่แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, 
สโนว์โมบิล, เคร่ืองเล่นสไลด์จากภูเขาหิมะและอ่ืนๆอีก
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มากมายรวมทัง้กิจกรรมบนลานหิมะท่ีจะท าให้ทา่นได้สนกุสนานจนลมืเวลา (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี) 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือความหนาวเย็นไม่เพียงพอต่อการเล่นสกี จนมี
ผลท าให้ทางลานสกี ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ...  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็น
รายการ เที่ยวพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้แทนค่ะ**  น าทา่นกลบัปักก่ิง น าทา่นแวะชมไข่มุกของฝากขึน้ช่ือของ
จีน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชมยา่นการค้าท่ีเจริญท่ีสดุของปักก่ิง หวังฝู่จิ่ง มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่มากหลายห้าง 
และร้านค้าอ่ืนอีกมากมาย มีสนิค้าให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งจุใจ    
 
 
 
 
 

พัก Holiday Inn Hotel  หรือ  Yitel Hotel  4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5          ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ   

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม ประตูชัย หรือประตเูจิง้หยางเหมิน  สมยัก่อน
ใช้เป็นประตสูง่แม่ทพัออกรบ  ปัจจุบนันีจ้ดัเป็น
พิพิธภณัฑ์ จดัแสดงภาพถ่ายประตเูมืองตา่งๆ ของปักก่ิง 
และพิพิธภณัฑ์ ผีซิว หรือ ป่ีเซี๊ยะ ซึง่ภายในมีป่ีเซี๊ยะ
โบราณ สมยัราชวงศ์หมิงตัง้อยู ่ ซึง่  ป่ีเซี๊ยะ  ถือเป็นสตัว์
เทพชนิดหนึง่ เลา่กนัวา่เป็นลกูตวัท่ีเก้าของมงักร ผีซิวเป็นสตัว์ดรุ้ายชนิดหนึง่ แบง่เป็นเพศผู้  เพศเมีย เพศ
เมียเรียกวา่ “ ผี” สว่นเพศผู้ เรียกวา่ “ซิว” กลา่วกนัวา่ ผีซิวตวัผู้จะหา ทรัพย์ สว่นตวัเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดงันัน้ 
คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู ่ท่ีคนจีนเช่ือวา่ จะน าเงินทอง และโชคลาภให้กบัผู้ เป็นเจ้าของ และช่วย
เก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ น าทา่นสู ่ศูนย์ใบชา ชิมชาอวูห่ลงของปักก่ิง  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นช้อปปิง้ท่ี ศนูย์การค้าตลาดรัสเซีย ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ยอดนิยม ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีตัง้ของสถานฑตู

นานาชาติ มีร้านค้ากวา่ 300 ร้าน มีสนิค้าราคาถกูให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมายไม่วา่จะเป็นผ้าไหม เสือ้ผ้า,
งานฝีมือ,เคร่ืองหนงั-รองเท้า,กอล์ฟ ของท่ีระลกึฯลฯ ท่ีมีคณุภาพในราคาขายสง่  

19.00 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU2071 
00.05+1 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพฯ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการเข้าร้าน อาทิเช่น  บัวหิมะ , หยก , ชา , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีซิ่ว 
ซึ่งจ าเป็นต้องระบลุงในโปรแกรมทัวร์  เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  
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ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทัง้สิน้  
ก าหนดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการ    ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

พักโรงแรม 4 ดาว 26,900บาท  4,800  บาท  

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่กรุ๊ป       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   ตลอดทัง้ทริป 150 หยวนจีน/ทา่น                                         
   คา่น า้หนกัเกิน 20 ก.ก. ( ทา่นละ 1 ใบ ) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

  ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,500 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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ตัวอย่างการถ่ายหน้ะพาสปอร์ตส าหรับย่ืนวซ่ีาประเทศจีน 


