
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ปักกิ�ง 5 วนั 4 คนื 

เยอืนดนิแดนมงักรประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน…แห่งมหานครปักกิ�ง 
 “กาํแพงเมืองจนี” 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ ที�สรา้งขึ�นดว้ยแรงงานมนุษยล์ว้น 

พระราชวงัตอ้งหา้มที�โดดเดน่เป็นสง่าใจกลางมหานครปักกิ�ง 
จตัุรสัเทียนอนัเหมิน จตัุรสัใจกลางเมืองที�ใหญ่ที�สดุในโลก ที�ประวตัศิาสตร์โลกตอ้งจารึกไว ้

พระราชวงัฤดรูอ้นอี� เหอหยวนของพระนางซสูไีทเฮา  

ลงร้านรัฐบาล 2 ร้านเท่านั�น!! 
กําหนดการเดินทาง 

 
วนัเสาร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – ปักกิ�ง – หวงัฝูจิ�ง 
07.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทยเคาน์เตอร์ 7-12  
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ปักกิ�ง โดยเที�ยวบินที� TG 614 
15.50 น. ถึงกรุงปักกิ�ง เมืองหลวงแห่ง “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ดินแดนหลงัม่านไมไ้ผ่ซึ� งชื�อเดิมเรียก

เป็นภาษาองักฤษวา่ “ปักกิ�ง” แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนเป็น “ไบ่จิง”  
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า 
 นาํท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนหวังฝู่จิง ในยามคํ�าคืนเป็นถนนคนเดินที�มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึก

ที�ทนัสมยัสวยงามมากมายและเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�มีสินคา้นานาชนิด เช่น เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
เครื�องประดบั ฯลฯ  
นาํเขา้ที�พกั BEIJING CROWNE PLAZA  หรือเทียบเท่า 

 

วนัอาทิตย์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)  หอเทยีนถาน –  จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ –  
      พระราชวงัต้องห้าม – โชว์หน้ากากทองคาํ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม หอเทียนถาน ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํกรุงปักกิ�ง เริ�มสร้างเมื�อปี ค.ศ. 1420 และสถานที�  

ที�จกัรพรรดิในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใชเ้ป็นสถานที�บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เพื�อขอใหบ้นัดาล
พืชพนัธ์ธญัญาหารใหอุ้ดมสมบูรณ์และขอฟ้าขอฝนให้ตกตอ้งตามฤดูกาล บนเนื�อที�กว่า 2.7 ลา้น
ตารางเมตรของหอเทียนถาน ซึ�งมีขนาดใหญ่กวา่ พระราชวงัโบราณถึง 4 เท่านั�น ประกอบดว้ย
กาํแพงโอบลอ้ม 2 ชั�น ซึ�งแบ่งเรียกเป็น “เขตชั�นนอก” คือ พื�นที�ในส่วนระหวา่งกาํแพงชั�นในกบั 
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 ชั�นนอก และ”เขตชั�นใน” คือ พื�นที�ใจกลางที�ลอ้มรอบอยู่ดา้นในของกาํแพงชั�นใน การออกแบบ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรมเนน้พิเศษที�ความเชื�อ “แผ่นฟ้าโคง้ ผืนดินเหลี�ยม” และ “ฟ้าสูง แผ่นดิน
ตํ�า” คือใหก้าํแพงดา้นทิศเหนือสูงกวา่ตอนใตแ้ละมีลกัษณะเป็นรูปครึ� งวงกลม ส่วนตอนใตจ้ะตํ�า
กวา่และเป็นรูปเหลี�ยมมุมฉาก ซึ�งถูกเรียกวา่ “กาํแพงฟ้าดิน” 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านผ่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตัุรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ 

สถานที�สําคญัในการจดังานพิธีเฉลิมฉลองเนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน 
ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนาํท่านชม พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ�น
ในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั�งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศ์หมิง
และชิงรวมทั�งสิ�น 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที�มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื�อใน
ภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวงัเดิม มีชื�อเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า ‘จื�อจิ�นเฉิง’ ซึ� งแปลว่า 
‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตุที�เรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม เนื�องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า 
จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค ์ดงันั�นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ที�ตอ้งห้าม’ 
คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ� า เข้าไปได้ พระราชว ังต้องห้ามสร้างโดยยึดหลัก
ขนบธรรมเนียมของระบบศกัดินา คือ อาํนาจสูงสุดของประเทศอยู่ที�จกัรพรรดิเพียงพระองคเ์ดยีว 
ดงันั�นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งจึงเนน้ความใหญ่โตโอ่อ่า เพื�อให้เกิดความรู้สึก
น่าเกรงขาม มากกว่าเน้นในดา้นประโยชน์ใช้สอย ทั�งนี� ภายในประกอบดว้ยห้องต่างๆ รวมถึง 
9,999 หอ้ง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / จากนั�นนาํท่านชมการแสดง หน้ากากทองคํา ละครเพลงแสงสีอลงัการที�
เล่าขานถึงตาํนานความรักโรแมนติก ของราชินีหนา้กากทองคาํและราชาหนา้กากสีฟ้า การแสดง
มีแปดฉากใชสี้ฟ้าและสีทองเป็นสีหลกั สื�อความหมายของ หยินหยาง ผูช้ายผูห้ญิง สวรรค์และ
โลกมนุษย ์ใชน้กัแสดงชาวจีนและชาวต่างชาติกวา่ 200 คน / นาํเขา้ที�พกั 

                                                                                                

วนัจนัทร์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)  พระราชวงัฤดูร้อน – วดัเขี�ยวแก้ว  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม สวนในพระราชวังอี�เหอหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อน เดิมทีคือ 'อุทยานชิงอีหยวน'   

อยู่ในอาณาเขต พระราชวังหยวนหมิงหยวน ริมเชิงเขาว ั�นโซ่วซัน  ดา้นตะวนัตกมีทะเลสาบชื�อ 
ทะเลสาบซีหู  ซึ� งภายหลงัเปลี�ยนชื�อมาเป็น ทะเลสาบคุนหมิง สวนชิงอีหยวน สร้างขึ�นในปี    
ค.ศ.1750 (รัชสมยัเฉียนหลง ปีที� 15) เพื�อเฉลิมฉลองวาระคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระราช
มารดาในจักรพรรดิเฉียนหลง ใช้เวลาก่อสร้าง 14 ปี (เสร็จในปีค.ศ.1764) ปีค.ศ.1860             
สวนชิงอีหยวนถูกเผาทาํลายโดยกองทหารองักฤษและฝรั�งเศส ไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่ในปี   
ค.ศ.1866 และเปลี�ยนชื�อมาเป็น 'อี�เหอหยวน'  ต่อมาไดถู้กกองทหารพนัธมิตรของมหาอาํนาจ
จกัรวรรดินิยม 8 ประเทศ เผาทาํลายอีกครั� งในปีค.ศ.1900 หลงัจากนั�นราว 3 ปี จึงมีการบูรณะขึ�น
อีกครั� ง ปีค.ศ.1908 ภายหลงัที�พระนางซูสีไทเฮาและจกัรพรรดิกวงสูเสด็จสวรรคต พระราชวงั  
ฤดูร้อนที�ผ่านมรสุมมายาวนานก็ไดยุ้ติการรับใชร้าชสํานกัชิง และเมื�อปีค.ศ.1911 ปีที� การปฏิวัติ
ซินไฮ่ ลม้ลา้งราชสํานกัแมนจูอุบตัิขึ�น ‘สวนแห่งราชสํานักอี�เหอหยวน’ ก็ไดปิ้ดฉากลง ตามการ
ล่มสลายของราชวงศ์ชิง ก่อนที�จีนจะเปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต ์และสวน
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แห่งนี� ก็ไดรั้บการประกาศเป็นสวนสาธารณะในปี ค.ศ. 1924 โดยอนุญาตให้ประชาชนทั�วไป
สามารถเขา้มาเที�ยวชมไดน้าํท่านชมเมืองปักกิ�ง  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี�ยวแก้ว ณ วดัหลิงกวง โดยมีชื�อภาษาจีนว่า พระทนัตธาตุฟาเหียน 

เพราะหลวงจีนฟาเหียน ไดอ้ญัเชิญพระทนัตธาตุ (พระเขี�ยวแกว้) องค์นี� มาสู่ประเทศจีน โดยมีผู ้
กล่าวไวว้า่ พระทนัตธาตุองคนี์�ไดป้ระดิษฐานครั� งแรกไว ้ที�อาณาจกัรโบราณแห่งหนึ�งชื�อวา่ อูได
ยานา ปัจจุบนัอยู่ในเขตของประเทศปากีสถาน หลงัจากอาณาจกัรนี� แลว้ก็เคลื�อนยา้ย มาอยู่ใน
แควน้โคตนั (ในปัจจุบนัคือจงัหวดั ไฮเตียน มณฑลซินเกียง) ต่อมาใน ศริสต์ศตวรรษที� 5 หลวง
จีนฟาเหียน ซึ�งมีชื�อเสียงโด่งดงัในสมยั ราชวงศ์จี� ซึ� งอยู่ภาคใตข้องประเทศจีน ไดเ้ดินทางไปเอา
พระธาตุจาก เมืองโคตนั มาไวท้ี�เมืองนานกิง ซึ� งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์จี�  หลงัจากนั�น
ประเทศจีนก็รวมเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัในสมยั ราชวงศ์ซุ่ย พระทนัตธาตุหรือพระเขี�ยวแก้วก็
เลยยา้ยมาประดิษฐาน ณ เมืองหลวงใหม่ คือเมืองฉางอนั หรือ เมืองซีอาน ต่อจากนั�นมากจีนก็ตก
อยู่ในภาวะยุ่งเหยิงวุ่นวาย มีการรบกนัภายในประเทศ ระหว่างกันเองเป็นเวลาถึง 5 ราชวงค ์
ดงันั�น พระเขี�ยวแกว้ไดถู้กยา้ยจากที�หนึ�งไปยงัอีกทีหนึ�ง ไปมาหลายเมือง จนกระทั�งสุดทา้ยได้
ประดิษฐานอยู่ที�เมือง ไบ่จิง หรือ เมืองปักกิ�งในปัจจุบนั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั   
 

วนัองัคารที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)  กาํแพงเมอืงจนี – พพิธิภัณฑ์หุ่นขี�ผึ�งราชวงศ์หมงิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางไปสัมผสั กําแพงเมืองจีน หนึ�งในเจด็สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคกลาง โดยรถโคช้

ปรับอากาศระหวา่งทางผ่าน เส้นทางรถไฟทรานไซบีเรีย ซึ� งเป็นเส้นทางรถไฟที�ยาวที�สุดในโลก
มีระยะทางรวมกนัถึง 10,000 ลี�  หรือ 6,700 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี ท่านจะได้
สัมผสักบัธรรมชาติอนังดงามของหุบเขารอบ ๆ กาํแพงเมืองจีน ที�มีการถกเถียงกนัว่าสามารถ
มองเห็นไดจ้ากภายนอกโลก กาํแพงเมืองจีน
ประกอบด้วย 4 ส่วนสําคญั คือ ส่วนที�หนึ� ง 
‘กาํแพงเมือง’ มีทั�งเป็นกําแพงหิน ดิน ทราย 
และอื�นๆ ตามแต่วสัดุที�ใช้ก่อสร้าง โดยจะมี
ความสูงราว        3 - 8 เมตร และยอดกาํแพง
กวา้ง 4 - 6 เมตร ส่วนที�สอง ‘หอสังเกตการณ์’ 
จะแบ่งออกเป็น 2 ชั�น โดยชั�นบนใช้คอย
สอดส่องและ ยิงธนูต่อสู้ขา้ศึก ส่วนชั�นล่างถูก
ซอยออกเป็นหอ้งเลก็ๆ ใชเ้ก็บสรรพาวธุ รวมถึงเป็นที�พกันอนของเหล่าทหารหาญ ส่วนที� 3 คือ 
‘ตวัด่าน’ หรือ ป้อมปราการ  มกัสร้างไวต้ามจุดสําคญัทางยุทธศาสตร์ และส่วนสุดทา้ย ‘หอส่ง
สัญญาณ’ ซึ�งเป็นส่วนที�ต ั�งอยู่นอกเขตกาํแพง ตามยอดเขาหรือที�ซึ� งสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
จากที�ไกลๆ ตอนกลางคืนจะใชว้ธีิจุดไฟแจง้เหตุ ส่วนกลางวนัใชเ้ป็นควนัไฟสัญญาณแทน ดว้ย
ความระบือนามของฉินซีฮ่องเต ้(ฉินสื�อหวงตี� ) นี�  อาจทาํใหห้ลายคนเขา้ใจผิดว่า กาํแพงเมืองจีน
เริ�มก่อสร้างครั� งแรกในสมยัของพระองค ์ซึ�งแทท้ี�จริงแลว้ กาํแพงเมืองจีนที�มีประวตัิยาวนานกวา่ 
2,000 ปีนี�  ถูกสร้างขึ�นครั� งแรกในสมยัราชวงศ์โจว เมื�อราว 700 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช โดยกษตัริย์
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แควน้ฉู่ไดริ้เริ�มดาํเนินการก่อสร้างขึ�น เพื�อป้องกนัการรุกรานจากแควน้อื�น ไดแ้ก่ ฉี เยี�ยน เว่ย 
จา้ว และฉิน ซึ�งต่อมาแควน้เหล่านี�ก็ไดห้นัมาลงมือก่อสร้างกาํแพงตา้นขา้ศึกตามอย่างบา้ง เมื�อ
ย่างเขา้สู่ยุคสมยัของจกัรพรรดิฉินซีแห่งราชวงศ์ฉิน ภายหลงัผนึกรวมทั�งหกแควน้เป็นหนึ�งแลว้ 
ไดท้าํการเชื�อมกาํแพงเมืองจีนทางตอนเหนือของแควน้ฉิน เยี�ยน และจา้วเขา้ดว้ยกนั รวมถึง
ดาํเนินการก่อสร้างต่อเติมออกไปอีก ทั�งในสมยัของราชวงศ์ฮ ั�น เรื�อยไปถึงราชวงศ์หมิง 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เบ่ยหซ่วยเจิ�น ต ั�งอยู่ตาํบลกู๋ เบ่ยโขว ่ของกรุงปักกิ�ง ติดกบัมณฑล

เห่อเป่ย เป็นเมืองที�มีลกัษณะเป็นเมืองริมนํ�า คลา้ยเมืองทางตอนใตข้องแม่นํ�าแยงซี เมืองริมนํ� านี�
สร้างขึ�นมาจากการบูรณะหมู่บา้น 5 แห่งที�ต ั�งอยู่บริเวณนี�ต ั�งแต่โบราณกาล มีซากโบราณสถาน
เหลืออยู่มากมาย ทางเมืองจีนจึงบูรณะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยว ใกลก้าํแพงเมืองจีน 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั  
 
 

วนัพุธที� 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5) นั�งสามล้อชมเมอืงโบราณ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชุมชนโบราณของจีนโดยรถจักรยานสามล้อ เมืองที�มีความสวยงาม และ

ดาํรงเอกลกัษณ์ของเมืองไวเ้ป็นอย่างดี ชมทศันียภาพและวิถีชีวิตของชาวเมืองที�ยงัคงใช้ชีวิต 
แบบดั�งเดิมกบับา้นเรือน ที�ทาํขึ�นแบบเรียบง่าย สนุกสนาน พร้อมบนัทึกภาพประทบัใจ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ� งเป็นตลาดขายสินคา้นานาชนิดราคาถูกทั�งขายส่ง และขายปลีก อาทิ

เช่น เสื�อผา้ รองเทา้ นาฬิกา ตุก๊ตา  อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� ง พร้อมเลือกซื�อของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน เดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

17.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 615 
21.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
หมายเหตุ   
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปดูงานเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 เพื�อเป็นการตอบสนองนโยบายการท่องเที�ยวของประเทศจีน ทางบริษทัฯ จะนาํท่านแวะเขา้ร้านช้อปปิ� งของ
รัฐบาล 2 ร้าน เช่น ร้านศูนยว์จิยัการแพทย ์ร้านนวดเทา้ ร้านหยก หรือร้านผา้ไหมจีน ทั�งนี�บริษทัฯ จะคาํนึงถึง
ประโยชน์ของท่านเป็นสิ�งสําคญัอนัดบัแรก และดูแลจดัการไม่ให้รบกวนเวลาการท่องเที�ยวปกติของท่านแต่
อย่างใด   

 
 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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หลกัฐานประกอบการยื�นขอวซ่ีา 

1.  พาสปอร์ต: หนงัสือเดินทางที�เหลืออายุใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งสําหรับประทบัตราวีซ่าอย่าง
นอ้ย 5 หนา้ *** (ประเภทหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ไม่สามารถเพิ�มหน้า
ได้ ต้องทําหนังสือเดินทางใหม่เท่านั�น) *** 

   http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194 
2.  รูปถ่าย   รูปสี พื�นหลงัสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กวา้งส่วนศีรษะ:15มม. 

ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา พิมพ์ลงบนกระดาษ
สําหรับรูปถ่ายเท่านั�น จาํนวน 2 ใบ ในการยื�นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลงั
พาสปอร์ต อย่าใหรู้ปเป็นรอยเดด็ขาด) เสื�อสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่เสื�อสีขาว เพราะฉากหลงัสี
ขาวแลว้ หา้มใส่แวน่ และ/หรือ เครื�องประดบั ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื� องแบบ
ถ่ายรูป เช่น เครื�องแบบทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กรุณาระบุชื�อ สถานที�ทาํงาน สถานที�ศึกษา พร้อมที�อยู่และเบอร์โทรศพัทข์องแต่ละท่านตรงตามความเป็น
จริงอย่างชดัเจนเพื�อสะดวกในการขอวซ่ีา 

4.  สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 
5.  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 1 เดือน  

 
***ยื�นเอกสารล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง***  

 
 

ระเบียบการสํารองที�นั�ง ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 406) 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ �นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  49,900.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน) 46,900.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มีเตียง (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 44,900.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ      9,900.- บาท 
 
อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 

 ค่าภาษสีนามบินกรุงเทพฯ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศจีน 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 

 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 

 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าธรรมเนียมยื�นวซ่ีาประเทศจีนด่วน 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเกิน 

 

หมายเหต ุ
ราคา และ รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบิน โรงแรมที�พกั 

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
8  มกราคม 2562 
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