ปั กกิง 5 วัน 4 คืน
เยือนดินแดนมังกรประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน…แห่งมหานครปั กกิง
“กําแพงเมืองจีน” 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ทีสร้างขึนด ้วยแรงงานมนุษย์ลว้ น
พระราชวังต้องห้ามทีโดดเด่นเป็ นสง่าใจกลางมหานครปั กกิง
จัตุรสั เทียนอันเหมิน จัตุรสั ใจกลางเมืองทีใหญ่ทีสุดในโลก ทีประวัตศิ าสตร์โลกต้องจารึกไว้
พระราชวังฤดูรอ้ นอีเหอหยวนของพระนางซูสไี ทเฮา
ลงร้ านรั ฐบาล 2 ร้ านเท่ านัน!!
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
07.00 น.
10.10 น.
15.50 น.
คํา

คณะพร้ อมกัน ทีสนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ ปักกิง โดยเทียวบินที TG 614
ถึงกรุ งปักกิง เมืองหลวงแห่ง “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ซึงชื อเดิมเรี ยก
เป็ นภาษาอังกฤษว่า “ปักกิง” แต่ปัจจุบนั ได้เปลียนเป็ น “ไบ่ จิง”
รับประทานอาหารคํา
นําท่านเดินทางสู่ ย่าน ถนนหวังฝู่ จิง ในยามคําคืนเป็ นถนนคนเดินทีมีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึก
ทีทันสมัยสวยงามมากมายและเป็ นแหล่งช้อปปิ งทีมีสินค้านานาชนิด เช่น เสื อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครื องประดับ ฯลฯ
นําเข้าทีพัก BEIJING CROWNE PLAZA หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
เช้า

กรุงเทพฯ – ปักกิง – หวังฝูจงิ

หอเทียนถาน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน –
พระราชวังต้องห้ าม – โชว์หน้ ากากทองคํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หอเทียนถาน ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ประจํากรุ งปั กกิง เริ มสร้ างเมือปี ค.ศ. 1420 และสถานที
ทีจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็ นสถานทีบวงสรวงเทพยดาฟ้ าดิน เพือขอให้บนั ดาล
พืชพันธ์ธญ
ั ญาหารให้อุดมสมบูรณ์ และขอฟ้ าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล บนเนื อทีกว่า 2.7 ล้าน
ตารางเมตรของหอเทียนถาน ซึ งมีขนาดใหญ่กว่า พระราชวังโบราณถึง 4 เท่านัน ประกอบด้วย
กําแพงโอบล้อม 2 ชัน ซึ งแบ่งเรี ยกเป็ น “เขตชันนอก” คือ พืนทีในส่ วนระหว่างกําแพงชันในกับ

เทียง
บ่าย

คํา

ชันนอก และ”เขตชันใน” คือ พืนทีใจกลางทีล้อมรอบอยู่ดา้ นในของกําแพงชันใน การออกแบบ
ก่อสร้ างสถาปั ตยกรรมเน้นพิเศษทีความเชื อ “แผ่นฟ้ าโค้ง ผืนดินเหลียม” และ “ฟ้ าสู ง แผ่นดิน
ตํา” คือให้กาํ แพงด้านทิศเหนือสู งกว่าตอนใต้และมีลกั ษณะเป็ นรู ปครึ งวงกลม ส่ วนตอนใต้จะตํา
กว่าและเป็ นรู ปเหลียมมุมฉาก ซึ งถูกเรี ยกว่า “กําแพงฟ้ าดิน”
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านผ่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสทีใหญ่ทีสุ ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่
สถานทีสําคัญในการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื องในโอกาสพิเศษต่างๆผ่านชมอนุ สาวรี ย์วีรชน
ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนําท่านชม พระราชวั งต้ องห้ าม สร้ างขึน
ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทังบ้านและชี วิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิง
และชิงรวมทังสิ น 24 พระองค์ พระราชวังเก่ าแก่ ทีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 500 ปี มีชือใน
ภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึง พระราชวังเดิม มีชือเรี ย กอีก อย่า งหนึ งว่า ‘จือจินเฉิ ง’ ซึ งแปลว่า
‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุทีเรี ยกพระราชวังต้องห้าม เนืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้ างวังว่า
จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนันวังของบุตรแห่ งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ทีต้องห้าม’
คนธรรมดาสามัญ ไม่ ส ามารถล่ ว งลําเข้า ไปได้ พระราชวัง ต้ อ งห้ า มสร้ า งโดยยึ ด หลัก
ขนบธรรมเนียมของระบบศักดินา คือ อํานาจสู งสุ ดของประเทศอยู่ทีจักรพรรดิเพียงพระองค์เดียว
ดังนันรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งจึงเน้นความใหญ่โตโอ่อ่า เพือให้เกิ ดความรู ้ สึก
น่าเกรงขาม มากกว่าเน้นในด้านประโยชน์ใช้สอย ทังนี ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ รวมถึง
9,999 ห้อง
รับประทานอาหารคํา / จากนันนําท่านชมการแสดง หน้ ากากทองคํา ละครเพลงแสงสี อลังการที
เล่าขานถึงตํานานความรักโรแมนติก ของราชินีหน้ากากทองคําและราชาหน้ากากสี ฟ้า การแสดง
มีแปดฉากใช้สีฟ้าและสี ทองเป็ นสี หลัก สื อความหมายของ หยินหยาง ผูช้ ายผูห้ ญิง สวรรค์และ
โลกมนุษย์ ใช้นกั แสดงชาวจีนและชาวต่างชาติกว่า 200 คน / นําเข้าทีพัก

วันจันทร์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

พระราชวังฤดูร้อน – วัดเขียวแก้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สวนในพระราชวังอีเหอหยวน หรื อ พระราชวังฤดูร้อน เดิมทีคือ 'อุทยานชิ งอีหยวน'
อยู่ในอาณาเขต พระราชวังหยวนหมิงหยวน ริ มเชิงเขาวันโซ่ วซัน ด้านตะวันตกมีทะเลสาบชื อ
ทะเลสาบซี หู ซึ งภายหลังเปลียนชื อมาเป็ น ทะเลสาบคุนหมิง สวนชิ งอีหยวน สร้ างขึนในปี
ค.ศ.1750 (รัชสมัยเฉี ยนหลง ปี ที 15) เพือเฉลิมฉลองวาระคล้ายวันพระราชสมภพของพระราช
มารดาในจัก รพรรดิเ ฉี ย นหลง ใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง 14 ปี (เสร็ จในปี ค.ศ.1764) ปี ค.ศ.1860
สวนชิ งอีหยวนถูกเผาทําลายโดยกองทหารอังกฤษและฝรั งเศส ได้รับการบูรณะขึนใหม่ในปี
ค.ศ.1866 และเปลียนชื อมาเป็ น 'อีเหอหยวน' ต่อมาได้ถูกกองทหารพันธมิตรของมหาอํานาจ
จักรวรรดินิยม 8 ประเทศ เผาทําลายอีกครังในปี ค.ศ.1900 หลังจากนันราว 3 ปี จึงมีการบูรณะขึน
อีกครัง ปี ค.ศ.1908 ภายหลังทีพระนางซู สีไทเฮาและจักรพรรดิกวงสู เสด็จสวรรคต พระราชวัง
ฤดูร้อนทีผ่านมรสุ มมายาวนานก็ได้ยุติการรับใช้ราชสํานักชิง และเมือปี ค.ศ.1911 ปี ที การปฏิวัติ
ซิ นไฮ่ ล้มล้างราชสํานักแมนจูอุบตั ิขนึ ‘สวนแห่ งราชสํ านักอีเหอหยวน’ ก็ได้ปิดฉากลง ตามการ
ล่มสลายของราชวงศ์ชิง ก่อนทีจีนจะเปลียนแปลงการปกครองเป็ นระบอบคอมมิวนิสต์ และสวน

ปักกิง 5 วัน (13-17 เมษายน 2562)

หน้า 2

เทียง
บ่าย

คํา

แห่งนี ก็ได้รับการประกาศเป็ นสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุ ญาตให้ประชาชนทัวไป
สามารถเข้ามาเทียวชมได้นาํ ท่านชมเมืองปั กกิง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ วั ดพระเขียวแก้ ว ณ วัดหลิงกวง โดยมีชือภาษาจีนว่า พระทันตธาตุฟาเหี ยน
เพราะหลวงจีนฟาเหียน ได้อญั เชิญพระทันตธาตุ (พระเขียวแก้ว) องค์นีมาสู่ ประเทศจีน โดยมีผู ้
กล่าวไว้วา่ พระทันตธาตุองค์นีได้ประดิษฐานครังแรกไว้ ทีอาณาจักรโบราณแห่งหนึงชือว่า อูได
ยานา ปั จจุบนั อยู่ในเขตของประเทศปากี สถาน หลังจากอาณาจักรนี แล้วก็เคลือนย้าย มาอยู่ใน
แคว้นโคตัน (ในปั จจุบนั คือจังหวัด ไฮเตียน มณฑลซิ นเกียง) ต่อมาใน ศริ สต์ศตวรรษที 5 หลวง
จีนฟาเหียน ซึ งมีชือเสี ยงโด่งดังในสมัย ราชวงศ์จี ซึ งอยู่ภาคใต้ของประเทศจีน ได้เดินทางไปเอา
พระธาตุจาก เมือ งโคตัน มาไว้ทีเมืองนานกิ ง ซึ งเป็ นเมือ งหลวงของราชวงศ์จี หลัง จากนัน
ประเทศจีนก็รวมเป็ นอันหนึงอันเดียวกันในสมัย ราชวงศ์ซุ่ย พระทันตธาตุหรื อพระเขียวแก้วก็
เลยย้ายมาประดิษฐาน ณ เมืองหลวงใหม่ คือเมืองฉางอัน หรื อ เมืองซี อาน ต่อจากนันมากจีนก็ตก
อยู่ในภาวะยุ่งเหยิงวุ่นวาย มีก ารรบกันภายในประเทศ ระหว่างกันเองเป็ นเวลาถึง 5 ราชวงค์
ดังนัน พระเขียวแก้วได้ถูกย้ายจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึ ง ไปมาหลายเมือง จนกระทังสุ ดท้ายได้
ประดิษฐานอยู่ทีเมือง ไบ่จิง หรื อ เมืองปั กกิงในปั จจุบนั
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

กําแพงเมืองจีน – พิพธิ ภัณฑ์ห่ ุนขีผึงราชวงศ์ หมิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปสัมผัส กําแพงเมืองจีน หนึงในเจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง โดยรถโค้ช
ปรับอากาศระหว่างทางผ่าน เส้ นทางรถไฟทรานไซบีเรี ย ซึ งเป็ นเส้นทางรถไฟทียาวทีสุ ดในโลก
มีระยะทางรวมกันถึง 10,000 ลี หรื อ 6,700 กิ โลเมตร ใช้เวลาก่ อสร้ างนานถึง 10 ปี ท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามของหุ บเขารอบ ๆ กําแพงเมืองจีน ทีมีการถกเถียงกันว่าสามารถ
มองเห็นได้จากภายนอกโลก กํา แพงเมือ งจีน
ประกอบด้วย 4 ส่ วนสํา คัญ คือ ส่ วนทีหนึ ง
‘กําแพงเมือง’ มีทงเป็
ั นกําแพงหิ น ดิน ทราย
และอืนๆ ตามแต่วสั ดุทีใช้ก่ อสร้ าง โดยจะมี
ความสู งราว
3 - 8 เมตร และยอดกําแพง
กว้าง 4 - 6 เมตร ส่ วนทีสอง ‘หอสังเกตการณ์ ’
จะแบ่ง ออกเป็ น 2 ชัน โดยชันบนใช้ ค อย
สอดส่ องและ ยิงธนูต่อสู ้ ขา้ ศึ ก ส่ วนชันล่างถูก
ซอยออกเป็ นห้องเล็กๆ ใช้เก็บสรรพาวุธ รวมถึงเป็ นทีพักนอนของเหล่าทหารหาญ ส่ วนที 3 คือ
‘ตัวด่าน’ หรื อ ป้ อมปราการ มักสร้ างไว้ตามจุดสําคัญทางยุทธศาสตร์ และส่ วนสุ ดท้าย ‘หอส่ ง
สัญญาณ’ ซึ งเป็ นส่ วนทีตังอยู่นอกเขตกําแพง ตามยอดเขาหรื อทีซึ งสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
จากทีไกลๆ ตอนกลางคืนจะใช้วธิ ี จุดไฟแจ้งเหตุ ส่ วนกลางวันใช้เป็ นควันไฟสัญญาณแทน ด้วย
ความระบือนามของฉิ นซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื อหวงตี) นี อาจทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่า กําแพงเมืองจีน
เริ มก่อสร้ างครังแรกในสมัยของพระองค์ ซึ งแท้ทีจริ งแล้ว กําแพงเมืองจีนทีมีประวัติยาวนานกว่า
2,000 ปี นี ถูกสร้ างขึนครังแรกในสมัยราชวงศ์โจว เมือราว 700 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดยกษัตริ ย์
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เทียง
บ่าย

คํา

แคว้นฉู่ ได้ริเริ มดําเนินการก่ อสร้ างขึน เพือป้ องกันการรุ กรานจากแคว้นอืน ได้แก่ ฉี เยียน เว่ย
จ้าว และฉิ น ซึ งต่อมาแคว้นเหล่านีก็ได้หนั มาลงมือก่ อสร้ างกําแพงต้านข้าศึ กตามอย่างบ้าง เมือ
ย่างเข้าสู่ ยุคสมัยของจักรพรรดิฉินซี แห่งราชวงศ์ฉิน ภายหลังผนึกรวมทังหกแคว้นเป็ นหนึ งแล้ว
ได้ทาํ การเชื อมกํา แพงเมืองจีนทางตอนเหนื อของแคว้นฉิ น เยียน และจ้าวเข้าด้วยกัน รวมถึ ง
ดําเนินการก่อสร้ างต่อเติมออกไปอีก ทังในสมัยของราชวงศ์ฮนั เรื อยไปถึงราชวงศ์หมิง
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เบ่ ยหซ่ วยเจิน ตังอยู่ตาํ บลกู๋เบ่ยโขว่ ของกรุ งปั กกิง ติดกับมณฑล
เห่อเป่ ย เป็ นเมืองทีมีลกั ษณะเป็ นเมืองริ มนํา คล้ายเมืองทางตอนใต้ของแม่นาแยงซี
ํ
เมืองริ มนํานี
สร้ างขึนมาจากการบูรณะหมู่บา้ น 5 แห่งทีตังอยู่บริ เวณนี ตังแต่โบราณกาล มีซากโบราณสถาน
เหลืออยู่มากมาย ทางเมืองจีนจึงบูรณะจนกลายเป็ นแหล่งท่องเทียว ใกล้กาํ แพงเมืองจีน
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันพุธที 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย
17.05 น.
21.20 น.

นังสามล้อชมเมืองโบราณ – ตลาดรัสเซีย – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านชุมชนโบราณของจีนโดยรถจักรยานสามล้ อ เมืองทีมีความสวยงาม และ
ดํารงเอกลักษณ์ ของเมืองไว้เป็ นอย่างดี ชมทัศนี ยภาพและวิถีชีวิตของชาวเมืองทียังคงใช้ชีวิต
แบบดังเดิมกับบ้านเรื อน ทีทําขึนแบบเรี ยบง่าย สนุกสนาน พร้ อมบันทึกภาพประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสู่ ตลาดรั สเซี ย ซึ งเป็ นตลาดขายสิ นค้านานาชนิ ดราคาถูกทังขายส่ ง และขายปลีก อาทิ
เช่น เสื อผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุก๊ ตา อิสระให้ท่านช้อปปิ ง พร้ อมเลือกซื อของฝากได้ตามอัธยาศัย
จากนันได้เวลาอันสมควรนําท่าน เดินทางสู่ สนามบิน เพือเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 615
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรื อ ซี )

หมายเหตุ
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปดูงานเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้
 เพือเป็ นการตอบสนองนโยบายการท่องเทียวของประเทศจีน ทางบริ ษทั ฯ จะนําท่านแวะเข้าร้ านช้อปปิ งของ
รัฐบาล 2 ร้ าน เช่น ร้ านศูนย์วจิ ยั การแพทย์ ร้ านนวดเท้า ร้ านหยก หรื อร้ านผ้าไหมจีน ทังนีบริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึง
ประโยชน์ของท่านเป็ นสิ งสําคัญอันดับแรก และดูแลจัดการไม่ให้รบกวนเวลาการท่องเทียวปกติของท่านแต่
อย่างใด


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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หลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่า
1. พาสปอร์ ต: หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าว่างสําหรั บประทับตราวีซ่าอย่าง
น้อย 5 หน้า *** (ประเภทหนังสื อเดินทางแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-passport) ไม่ สามารถเพิมหน้ า
ได้ ต้ องทําหนังสื อเดินทางใหม่ เท่ านัน) ***
http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
2. รู ปถ่ าย
รู ปสี พืนหลังสี ขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่ วนศีรษะ:15มม.
ถึง 22มม., ความสู งส่ วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษ
สําหรั บรู ปถ่ ายเท่า นัน จํา นวน 2 ใบ ในการยืนวีซ่ าทุก ประเภท (ให้ใช้คลิ ปหนี บมา ข้างหลัง
พาสปอร์ ต อย่าให้รูปเป็ นรอยเด็ดขาด) เสื อสุ ภาพไม่โป๊ เปลือย ห้ามใส่ เสื อสี ขาว เพราะฉากหลังสี
ขาวแล้ว ห้ามใส่ แว่น และ/หรื อ เครื องประดับ ต้องเห็นใบหู ชดั เจน ไม่อนุ ญาตให้ใส่ เครื องแบบ
ถ่ายรู ป เช่น เครื องแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เป็ นต้น

3. กรุ ณาระบุชือ สถานทีทํางาน สถานทีศึกษา พร้ อมทีอยู่และเบอร์ โทรศัพท์ของแต่ละท่านตรงตามความเป็ น
จริ งอย่างชัดเจนเพือสะดวกในการขอวีซ่า
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 เดือน

***ยืนเอกสารล่ วงหน้ า 2 สั ปดาห์ ก่อนการเดินทาง***


ระเบียบการสํารองทีนัง ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 406)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

49,900.- บาท
46,900.- บาท
44,900.- บาท
9,900.- บาท

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่าธรรมเนียมยืนวีซ่าประเทศจีนด่วน
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าเกิน
หมายเหตุ
ราคา และ รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
8 มกราคม 2562
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