กำหนดกำรเดินทำง ( 6วัน 5 คืน)

วันที่ 12-17 , 20-25, 26 มิ.ย. -2 ก.ค. , 10-15 , 24-29 ก.ค. , 8-13 , 21-26 ส.ค. 2561
วันที่ 11-16 , 25 -30 ก.ย. , 13-18 , 20-25, 23-28 ต.ค. 2561

วันแรก
08.00 น.

10.10 น.
15.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ปั กกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4ประตู 3 บริเวณ
ISLAND-Dโดยสายการบิน THAI AIRWAYSINTERNATIONALโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ อานวยความ
สะดวกแก่ท่าน
เหินฟ้ าสู่ปักกิ่ง โดยสายการบินTHAI AIRWAYSINTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG 614
เดินทางถึงสนามบินกรุงปั กกิง่ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง เมืองประวัติ
ศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสาคัญทางการค้ าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริสตกาล หลังการ
ปฏิวัติล้มล้ างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชัยชนะ
จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคมและ
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หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้น นาท่าน ช็อปปิ้ งถนนหวังฝูจิ่ง จากนั้นอิสระช้ อปปิ้ ง ย่านถนนหวังฝูจ่งิ ใน
ยามค่าคืน เป็ นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทนั สมัยสาวงามมากมายและเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่มี
สินค้ านานาชนิดเช่น เสื้อผ้ า กระเป๋ า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็ นต้ น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจากนั้นนาท่านสู่ท่พี ักSPRING HOTELหรือเทียบเท่า
ปั กกิ่ง –จตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ ง -ร้านชา– ถนนโบราณเฉียนเหมิน
บริการอาหารเช้าณโรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่จตั ุรสั เทียนอันเหมินจัตุรัส
ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่สถานที่จัดงานพิธเี ฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆบันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชนศาลา
ประชาคมและหอระลึกประธานเหมาเจอตุงจากนั้นนาท่านผ่านประตูเข้ าสู่
พระราชวังต้องห้าม“กูก้ ง”สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24
พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนาชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้ างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่สี ร้ างขึ้นบน
พื้นที่720,000ตารางเมตรนาชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ท่ปี ระกอบด้ วยห้ องหับต่างๆถึง9,999ห้ องชมพระตาหนักว่า
ราชการพระตาหนักชั้นในห้ องบรรทมของจักรพรรดิและห้ องว่าราชการหลังมู่ล่ไี ม้ ไผ่ของพระนางซูสไี ทเฮานาท่าน
แวะชมผีชิวซึ่งเป็ นลูกหลานมังกรรุ่นที่ 9 มีพลังอานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ ายทั้งหลายให้ หมดไปมักจะวางหัน
หน้ าออกตัวอาคารหรือห้ องเพื่อป้ องกันขจัดภยันตรายต่างๆให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝากให้ กบั คนทางบ้ าน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตา หลังอาหารนาท่าน แวะชิมชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองจี น
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมถนนโบราณเฉียนเหมิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุด
ของปักกิ่ง เปิ ดให้ เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลกที่เข้ าร่วมพิธแี ข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ ปิดปรับปรุง
บูรณะ และก่อสร้ างสถาปัตยกรรมอาคารบ้ านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์
สุดท้ ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดยจาลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง
บริเวณสองฝั่งถนน มีท้งั ภัตตาคาร ร้ านค้ าจาหน่ายสินค้ าพื้นเมืองและสินค้ า
ของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านสู่ท่พี ัก SPRING
HOTELหรือเทียบเท่า
ร้านไข่มุก - พระราชวังฤดู รอ้ น – ร้านผีเซี๊ ยะ– ตลาดรัสเซี ย –THE PLACE
บริการอาหารเช้าณโรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนาท่านแวะเลือกซื้อ
ไข่มุกครีมไข่มุกบารุงผิว และเครื่องประดับที่สวยงามที่ทาจากไข่มุกนา้ จืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านชมพระราชวังฤดู รอ้ น “อวี้ เหอหยวน”ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงปักกิ่งเป็ นพระราชอุทยานที่มีทศั นียภาพที่สวยงามมากแห่ งหนึ่งมีเนื้อที่ท้งั หมด290เฮกต้ าร์ประกอบด้ วยเนื้อที่
ที่เป็ นนา้ 3ส่วนเนื้อที่ท่เี ป็ นดิน 1ส่วน
ประกอบด้ วยสองส่วนคือเขา"ว่านโซ่วซาน" และทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้ สร้ างวิหารตาหนัก
พลับพลาและเก๋งจีนอันงดงามไว้ หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิ าพที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มี
ระยะทางไกลถึง728เมตรในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีสะพาน 17โค้ งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่ว
ทั้งอุทยานจัดไว้ ได้ สดั ส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้ างอุทยานของจีน
WT

เที่ยง

20.00 น.
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะฟั งความเป็ นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผี
เซี๊ยะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ ยะ
จากนั้นนาท่านไปช้ อบปิ้ งที่ตลาดรัสเซี ยเพื่อเลือกซื้อสินค้ าขายส่งราคาถูกเช่นผ้ าไหม, ถุงเท้ า, รองเท้ า, นาฬิกา
เป็ นต้ น เพื่อความจุใจในการช้ อปปิ้ งสินค้ าราคาถูกจากนั้นนาท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในใจกลางกรุง
ปักกิ่งTHE PLACEหรือลาสเวกัสน้อยท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทนั สมัย ยาวประมาณ
สองร้ อยเมตรสองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ าสินค้ าแบรนด์เนมมากมาย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่านสู่ท่พี ัก SPRING HOTELหรือเทียบเท่า
ร้านหยก -กาแพงเมืองจี นด่านจู หยงกวน – ถ่ายรูป 3มิติ – ร้านยางพารา– ผ่านชมสนามกีฬารังนก
บริการอาหารเช้าณโรงแรม หลังอาหารนาท่านชมหยกจี นของลา้ ค่า
ของปักกิ่งที่ข้ นึ ชื่อซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือสัญลักษณ์ของความดีงาม
สติปัญญาและความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ ความหมายของหยก
ในแง่ของสัญลักษณ์แห่ งปัญญาความเห็นอกเห็นใจความพอประมาณและ
ความกล้ าหาญซึ่งหากใครได้ ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญ
รุ่งเรืองความร่ารวยความมีโชครวมถึงทาให้ อายุยืนอีกด้ วยให้ ท่านได้ เลือก
ชมหยกที่ได้ ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่องประดับนาโชคเช่นกาไลหยก
แหวนหยกหรือเผ่เย้ าให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของขวัญของฝากจากนั้นนาท่านเดินทางสู่กาแพงเมืองจี นด่านจู หยง
กวนสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางที่สร้ างขึ้นด้ วยแรงงานของคนนับหมื่นคนมีความยาว6,350กม.
สร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า2,000 ปี ก่อนโดยจักรพรรดิจนิ๋ ซีผ้ ูรวบรวมประเทศจีนให้ เป็ นปึ กแผ่นตัวกาแพง
สูงราว7เมตรกว้ าง6เมตรว่ากันว่าถ้ านาวัสดุท่ใี ช้ ก่อสร้ างกาแพงแห่ งนี้มาสร้ างกาแพงที่มีความหนา1เมตรสูง5เมตร
จะได้ กาแพงที่มคี วามยาวรอบโลก
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนาท่านสู่TELIHUA ART 3D Galleryเพื่อชมพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวม
งานศิลปะแบบ3 มิติท่ที ่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจาลองเหตุการณ์น้นั ๆได้
นาท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ ที่ทาจาก ยางราพา
นาท่านผ่านชม“สนามกีฬาแห่งชาติ”ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่ งในโลก
ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลิเซี่ยมแห่ งโรมแต่
สนามกีฬานานาชาติของHerzog & de Meuronในปักกิ่งนี้พยายามที่จะ
คิดออกแบบใหม่ให้ เอื้ออานวยต่อสิ่งแวดล้ อมปัจจุบันมากขึ้นสถาปนิก
จากสวิสเซอร์แลนด์Herzog & de Meuronต้ องการที่จะช่องระบายอากาศ
ตามธรรมชาติในสนามกีฬาโครงสร้ าง91,000ที่น่งั อาจถือได้ ว่าเป็ นสนามกีฬาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมที่ใหญ่
ที่สดุ ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้ จัดพิธเี ปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก2008มีลักษณะภายนอกคล้ ายกับ"รัง
นก"ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทาด้ วยวัสดุโปร่งใสอัฒจันทร์มี
ลักษณะรูปทรงชามสีแดงซึ่งดูคล้ ายกับพระราชวังต้ องห้ ามของจีนภาพโครงสร้ างของสนามกีฬาแห่ งนี้จึงดูคล้ าย
พระราชวังสีแดงที่อยู่ภายในรั้วกาแพงสีเทาเขียวซึ่งให้ กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออกสาหรับบันไดภายในสนาม
กีฬาถูกสร้ างให้ กลมกลืนกับโครงตาข่ายซึ่งให้ ภาพลักษณ์ของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่านสู่ท่พี ัก SPRING HOTELหรือเทียบเท่า
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ปั กกิ่ง – นังรถไฟความเร็
่
วสูง –เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก – กายกรรมERA
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่สถานี
รถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้ าสู่เซี่ยงไฮ้
เป็ นเส้ นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด1,318
กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ ยซานตง อันฮุย
เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ ท้งั หมด7เมืองใหญ่ เส้ นทางรถไฟความเร็วสูง
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ระยะเวลาที่เร็วที่สดุ จากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้ จะลดลง
จาก10ชั่วโมงในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ 5 ชั่วโมงออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้โดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งด้ วย
ความเร็วสูงถึง 320กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเป๋ าเดินทางต้องลากเอง เพือ่ ความรวดเร็ว)
บริการอาหารกลางวันบนรถไฟ(แบบกล่อง) เดินทางถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ได้ รับ
ขนานนามว่าเป็ น“นครปารีสแห่ งตะวันออก”ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้ เป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ท่สี ดุ ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุนทาธุรกิจมากมายตัวเมือง
เซี่ยงไฮ้ ต้งั อยู่ริมแม่นา้ หวงผู่ ห่ างจากปากแม่นา้ แยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2
เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่นา้ หวงผู่จากนั้น นาท่านชึ้นชม
หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝ่งั ผู่ตงริมแม่นา้ หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้ วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มี
ความสูง 468 เมตร เมื่อสร้ างเสร็จ นับเป็ นหอคอย ที่สงู อันดับ 4 ของโลก และใน
ปัจจุบันสูงเป็ นอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียวสกายทรีของญี่ปุ่น ดูภายนอกเป็ นลูก
เหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็ นหอชมวิวที่กว้ างขวาง สามารถชม
วิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ ได้ ทุกด้ าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อกี ด้ วย ให้ ท่านได้ ชมวิว
รอบนครเซี่ยงไฮ้ มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่านชมEra Intersection of Time
เป็ นการโชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ ด้วยกันอย่างลงตัว
เป็ นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ทุ่มทุนสร้ างกว่าร้ อยล้ านหยวน ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็ น
โชว์ท่ดี ีท่สี ดุ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมความงดงามอ่อนช้ อย ผสมผสานความตื่นเต้ นเร้ า
ใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเร้ าใจ ชมการแสดงชุดวงล้ อมิเล
เนี่ยม มอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก (8 คัน) ไม้ กระดกเด็กแนว ปุ้ มปุ้ ยโอ่งมังกร ฯลฯจบโชว์
นาท่านสู่ท่พี ัก EXPRESS BY HOLIDAY หรือเทียบเท่า
เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า - ไว่ทาน – นานกิงลู่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นาท่านแวะซื้อยาแก้ นา้ ร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” (พร้ อม
นวดเท้ า )ยาประจาบ้ านที่มีช่ ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้ , นา้ ร้ อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้ , คัน,
แผลสด, ผื่น, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ นาท่านสู่
บริเวณเขตไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่นา้ หวงผู่มคี วามยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง4 กิโลเมตรเป็ นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ ช่ ือว่า“พิพิธภัณฑ์ส่งิ ก่อสร้ างหมื่นปี แห่ งชาติจีน”ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่โี ดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อกี
ทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการเงินการธนาคารที่สาคัญ แห่ งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็ นแหล่ง
รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ต้งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่
ของธนาคารต่างชาติ เป็ นต้ น จากนั้นนาท่านสู่ร้านใบชา
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เที่ยง

17.25 น.
21.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนาท่านช้ อปปิ้ งย่านถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ น
แหล่งศูนย์กลางสาหรับการช้ อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สดุ ของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ช่ ือดังกว่า 10
ห้ าง ร้ านค้ าต่างๆ, ร้ านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้ างสีสนั และความบันเทิงให้ กบั ผู้ท่มี า
จับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีช่ ือเสียงและคึกครื้นที่สดุ ของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
บินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่TG 665
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

**********************
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและเวลา**
หมายเหตุ: ต้องเข้าร้านช้อปปิ้ งคือ บัวหิ มะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีเซี๊ยะ ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่ งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้อควรระวัง!!!ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
วันเดินทาง (TG614 – TG665)

ผูใ้ หญ่ *ไม่มีราคาเด็ก*

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2561

33,900

5,500

ช่วงเดือนสิงหาคม -กันยายน 2561

34,900

5,500

ช่วงเดือนตุลาคม 2561

35,900

6,000

**โปรแกรมนี้ ไม่มีราคาเด็กและขอสงวนสิทธ์ออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
-ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทาการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
-ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้ องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้ อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วิดีโอ
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- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน
เงื่อนไขการให้บริการ มัดจาท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1–6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
**ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
หมายเหตุ
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง
ความล่าช้ า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ ท่านเกิดประโยชน์และความสุข
ในการท่องเที่ยว
เงื่อนไขและข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามรายการต้ องเข้ าร้ านช้ อป คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มุก, ผีเซียะซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้ นแต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง

บริษทั มีวงเงินประกันในการเดินทางประมาณ 1,000,000 บาท
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