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รหัสโปรแกรม : 16736 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
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ปกักิง่   เฉนิเตอ๋  ก ำแพงเมอืงจนี  4 วนั 
สูเ่มอืงตำกอำกำศ “เฉนิเตอ๋”   l  วงัโปตำลำกงนอ้ย  l  นมสักำรเจำ้แมก่วนอมิ “วดัผูห่นงิ” 

สมัผสัควำมยิง่ใหญ ่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “ก ำแพงเมอืงจนี” 

จตัรุสัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก “จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ”  l  พระรำชวงักูก้ง     

พรอ้มเสรฟิ! เป็ดปกักิง่ สกุ ีป้กัก ิง่ อำหำรแตจ้ ิว๋ l  เดนิทำงโดยสำยกำรบนิไหห่นำนแอรไ์ลน ์ (HU)  

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท/คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q  สายการบนิ

ไหห่นานแอรไ์ลน ์(HU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในดา้นเอกสาร   

 

 

 

 

 

 

Period ADL SGL 0-18 ปี Airlines Size 

09 - 12 มกรำคม 2563 9,999 3,500 +4,500 HU 20 

10 - 13 มกรำคม 2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

16 - 19 มกรำคม 2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

17 - 20 มกรำคม 2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

24 - 27 มกรำคม 2563 วนัตรษุจนี 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

07 - 10 กมุภำพนัธ ์2563 วนัมำฆบชูำ 12,921 3,500 +4,500 HU 20 

13 - 16 กมุภำพนัธ ์2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

14 - 17 กมุภำพนัธ ์2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

20 - 23 กมุภำพนัธ ์2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

21 - 24 กมุภำพนัธ ์2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

27 กมุภำพนัธ ์– 01 มนีำคม 2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 

28 กมุภำพนัธ ์– 02 มนีำคม 2563 11,911 3,500 +4,500 HU 20 
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วนัทีส่อง สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิปกักิง่ – เมอืงเฉนิเตอ๋ – วดัผูห่นงิ – ★ OPTION TOUR วงัโปตำลำกง

นอ้ย – ★ OPTION TOUR 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “ก ำแพงเมอืงจนี” – เมอืงโบรำณกูเ๋ป่ยสุย่

เจ ิน้  

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7996  

07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปักกิง่ ปักกิง่ หรอื เป่ยจ์งิ (Beijing) เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ยอ่

ว่า จงิ  เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แต่สมัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี เคยใชช้ือ่จงตู ตา้ต ู

เป่ยผ์งิและเป่ยจ์งิ โดยมชีือ่เรยีกทัง้หมดกว่า 60 ชือ่ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบง่เป็น 16 เขต

และ 2 อ าเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงต่อสว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วกรุงปักกิง่มถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร 

21,107,000 คน กรุงปักกิง่เป็นศูนยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคม

ทั่วประเทศจนีและก็เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญมกี าแพง

เมอืงจนี,พระราชวังโบราณ,หอสกัการะฟ้าเทยีนถัน,สสุานจักรพรรดสิมยัราชวงศห์มงิ,วังพักรอ้นอีเ๋หอหยวนและ

ภเูขาเซยีงซาน เป็นตน้ ปัจจบุนัปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี น าท่านผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉนิเตอ๋  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  เฉนิเต๋อตัง้อยูใ่นมณฑลเหอเป่ย อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิง่ประมาณ 250 กโิลเมตร เมอืงนี้เป็นเมืองตากอากาศสมัยคังซฮี่องเต ้

กับเฉียนหลงฮอ่งเต ้ถนนเสน้ทางนี้สวยมาก ตามเนนิเขาจะมบีา้นแบบรสีอรท์หลังใหญ่ ๆ สไตลค์ันทรีใ่หเ้ห็น

หลายที ่ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความสวยงามและพักผอ่นตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึเมอืงเฉนิเตอ๋   

น าท่านเขา้ชม วัดผู่หนงิ หรอื วัดเจา้แม่กวนอมิ (Puning Si) สรา้งขึน้สมัย

จักรพรรดเิฉียนหลง ปี ค.ศ.1755 ในรูปลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่าง

ทเิบตและมองโกล ภายในวัดมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิทีแ่กะสลักดว้ยไมจ้ันทนห์อม

องคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 22 เมตร หนัก 110 ตัน  เชญิท่านนมัสการขอพรองค์

เจา้แมก่วนอมิพันหัตถพั์นเนตรและสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดตามอัธยาศัย จนถงึ

เวลานัดหมาย 

 เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

★ OPTION TOUR  วัดผูถ่ัวจงเซงิหรอืโปตาลากงนอ้ย เป็นการสรา้งเลยีนแบบวังโปตาลา

กงของทเิบต เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวันเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 60พรรษา

ของจักรพรรดเิฉียนหลงและครบ 80 พรรษาของพระราชมารดา  ดังนัน้จงึเป็น

วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในจ านวน 8 วัดของเมอืงเฉนิเต๋อ (ค่าออพชัน่ทัวรไ์มร่วมในค่า

ทัวร ์คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 300 บาท สนใจจองและจา่ยคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

★ OPTION TOUR ก าแพงเมอืงจนี (ด่านซอืหมา่ไถ Simatai) สิง่มหัศจรรย ์1 ใน 7 ของ

โลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้สรา้งดว้ยแรงงาน เลอืดเนื้อ และ

ชวีติของคนนับลา้นคน มคีวามยาว 6,350 กม. ก่อสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อ

ประมาณกวา่ 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สรา้งในปี - 

ราว 700 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ราชวงศห์มงิ ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต - 

ความยาว 14,600 ลี ้(ราว 6,700 กโิลเมตร) สมญานาม “ก าแพงหมืน่ลี้” 

ปัจจุบันสว่นทีห่ลงเหลอืใหเ้ห็นเป็นรูปก าแพงตามดนิแดนตอนเหนือของจนี ไดแ้ก ่กรุงปักกิง่ (18 ด่าน) นคร

เทยีนจนิ(2 ด่าน) มณฑลกันซู ่(20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย (43 ด่าน) มณฑลเหลยีวหนงิ (2 ด่าน) มณฑลหนงิ

เซีย่ (15 ด่าน) มณฑลซนัซ ี(61 ด่าน) และมณฑลสา่นซ ี(24 ด่าน) ลว้นเป็นก าแพงเมอืงทีก่อ่สรา้งในสมัย

ราชวงศ์หมงิทัง้ส ิน้ โดยสุดดา้นตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ยและสุดดา้นตะวันตก คือ 

ดา่นเจยียีก่วน ในมณฑลกานซู ่ (คา่ออพชัน่ทัวรไ์มร่วมในค่าทัวร ์ค่าใชจ้่ายท่านละ 500 บาท (รวมกระเชา้ขึน้-

ลง) สนใจจองและจา่ยคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

น าทา่นสู ่เมอืงโบราณกูเ๋ป่ยสุย่เจิน้ (Gu Bei Shui Zhen) เมอืงเกา่โบราณแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมของชาวจนี อยู่

ใกลก้ าแพงเมอืงจีนด่านซอืหม่าไถ มทีวิทัศน์ที่สวยงาม มโีบสถ์ครสิตเ์ก่า,รา้นคา้,รา้นอาหาร,รา้นขนม,รา้น

รองเทา้และรา้นคา้ตา่งๆอกีมายมาย อสิระทา่นเดนิเทีย่วชมตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั MINSU KEZHAI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

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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วนัทีส่ำม ปกักิง่ – รำ้นหยก – สำมลอ้หถูง – รำ้นยำงพำรำ –  OPTION SHOW   กำยกรรมปกักิง่   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุปักกิง่ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นบน

รถตามอธัยาศัย จนเดนิทางถงึปักกิง่. 

น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดฟั้งการบรรยายวธิกีารดหูยกและเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าดว้ยหยก คนจนี

เชือ่วา่หยกคอืเครือ่งประดับน าโชคและสามารถสบืทอดสกลุไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน น่ังสามลอ้ถีบ “หูถง” ชมเขตบา้นเก่าปักกิง่ หูถงเป็นชือ่เรียกตรอก

ซอกซอย ที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์ยวน (ศตวรรษที่ 13) สิง่ปลูกสรา้งใน

หูถงส่วนใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทีเ่รยีกว่า “ซือ่เหอเยวีย่น” เป็นบา้นชัน้

เดยีว มลีานอยูต่รงกลางและมหีอ้งอยูโ่ดยรอบทัง้ 4 ทศิ ใหท้่านน่ังรถสามลอ้

ชมเขตเมอืงเกา่ 2ทา่น/1คัน  ชมตรอกซอกซอย สมัผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ ชมบา้นเกา่ทีย่งัอนุรักษ์ไวม้ากมาย.

น าท่านเขา้สู่ รา้นยางพารา ใหท้่านไดฟั้งค าอธบิายสรรพคุณจากยางพาราที่แปรรูปและเลือกชมเลือกซือ้

ผลติภณัฑต์ามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

★★ OPTION SHOW ★★  ชม โชวก์ายกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมทีม่หีลากหลาย
โชวใ์หท้่านไดช้มความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดงหลายรูปแบบทัง้โชว์

สวยงาม,หวาดเสยีวและโชวอ์ืน่ๆ ทีน่ ามาโชวก์นัอยา่งต่อเนื่อง ตืน่ตาตืน่ใจไป

กบัโชว,์ฉาก,แสง ส ีเสยีง โชวก์ายกรรมปักกิง่นับเป็นสดุยอดโชวท์ีม่ชี ือ่เสยีง

ดังกอ้งโลก (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 1500 บาท สามารถจองและช าระเงนิคา่ออพชัน่ไดพ้รอ้มคา่ทัวร)์   

*หมายเหตุ : กรณีซือ้ออพชัน่วังโปตาลา 300 บาท,ออพชัน่ขึน้ก าแพงเมอืงจนี 500 บาทและออพชัน่โชวก์ายกรรม 1500 

บาท 3 ออพชัน่ พเิศษ! จองและจา่ยพรอ้มกนัทัง้ 3 ออพชัน่เพยีง 2,000 บาท 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั YIFU HOTEL BEIJING หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ี ่ รำ้นไข่มุก – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงัตอ้งหำ้มกูก้ง – วดัหลงิกวง – สนำมบนิปักกิง่ – 

กรงุเทพฯ   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม รา้นไขม่กุ ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายเกีย่วกบัไขม่กุ เลอืกชมเลอืกซือ้ไขม่กุตามอธัยาศัย. 

น าท่านไปยัง จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ (Tiananmen Square) ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ลอ้มรอบ

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเหมนิ อนุสาวรยีว์รี

ชน ประตูเจิง้หยางเหมนิ จากนัน้น าท่านผ่านประตูเขา้สู ่พระราชวังตอ้งหา้มกู ้

กง (Gugong Forbidden City Palace) สรา้งในสมยัจักรพรรดหิยง่เล่อในสมัย

ราชวงศเ์หมงิ เป็นสถานทีว่่าราชการ และทีป่ระทับของจักรพรรด ิ24 พระองค ์

ในสมัยราชวงศ์เหมิง และชงิ จากนั้นน าท่านเที่ยวชม พระราชวังหลวง 

(พระราชวังกูก้ง) ในอดตีไดรั้บสมญานามว่าเมอืงตอ้งหา้มเคยเป็นทีป่ระทับ

ของจักรพรรดริาชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ ตอ่เนือ่งกนัถงึ 24 พระองคต์ัง้อยูใ่จ

กลางกรุงปักกิง่มอีาณาบรเิวณกว่า 72,000 ตารางกโิลเมตรลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงสูงถงึ 10 เมตร ดา้นนอกยังมคีูน ้าขนาดใหญ่ลอ้มรอบก าแพงอีก

ชัน้หนึง่ เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1406 แลว้เสร็จในปี 1420 ภายในแบง่เป็น 3 ชัน้มี

หอ้งตา่งๆ ถงึ 9,999.5 หอ้ง มพีระทีน่ั่งใหญ่ 3 องคอ์ยูต่รงใจกลางพระราชวัง พระทีน่ั่งไท่เหอเป็นพระทีน่ั่งทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นสถานทีเ่สด็จออกว่าราชการและใชป้ระกอบพธิสี าคัญๆ น าชมพระราชบัลลังกท์องทีต่ัง้อยู่

บนแทน่ลายมงักรสงูจากพืน้ 2 เมตร. อสิระใหท้า่นไดช้มความยิง่ใหญข่องพระราชวัง จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร     

น าท่านสู ่วัดหลงิกวง (Lingguang Temple) พุทธศาสนกิชนทั่วไปมคีวาม

เชือ่และรับรูก้นัสบืมาวา่ มพีระทาฐธาตุ คอื พระเขีย้วแกว้ประดษิฐานอยู ่ พระ

เขีย้วแกว้ทีว่ัดหลงิกวง ตามประวัตวิา่พระภกิษุฟาเหยีนอัญเชญิมาจากแค่นโค

ถาน หรือโขตานมาประดษิฐานไวท้ี่เมืองฉางอันเมื่อคราวจารกิไปสืบพระ

ศาสนายังอนิเดยีและไปถงึเมอืงลังกาดว้ย โดยออกเดนิทางจากเมอืงฉางอัน 

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

ต่อว่า หลังจากพระเขีย้วแกว้ประดษิฐาน ณ เมอืงฉางอันแลว้ภายหลังไดรั้บการอัญเชญิไปไวใ้นนครต่าง ๆ 

จนถงึ พ.ศ. 1614 จงึน ามาไว ้ณ พระเจดยีฉ์าวเสีย้น ภายหลังพุทธศาสนกิชนไดส้รา้งวัดหลงิกวงขึน้ พรอ้มกับ

สรา้งพระเจดยี ์8 เหลีย่มขนาดใหญ่รายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปและเจดยีร์ายชาวบา้นทั่วไปจงึเรยีกว่า เจดยีพ์ระ

พุทธองค ์100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลงิกวง ช ารุดท าลายลงเมือ่กองทัพชาตติะวันตกยกก าลังเขา้บกุรุกกรุง

ปักกิง่ ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขีย้วแกว้บรรจุในกล่องศลิามจีารกึวัน เดอืน ปีทีส่รา้งเจดยีอ์ยู่ภายใน

กล่องไมก้ฤษณาอกีชัน้หนึง่ไดเ้ก็บรักษาไวจ้นถงึ พ.ศ. 2498 จงึน าไปไว ้ณ วัดกวงจีช่ั่วคราว เมือ่ทางการได ้

สถาปนาพระเจดยีอ์งคใ์หม่ ณ วัดหลงิกวงแลว้เสร็จ จงึมพีธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุพระเขีย้วแกว้ในพระมหา

เจดยีเ์มือ่วันที ่25 มถินุายน 2507 พระมหาเจดยี ์มลีักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศลิปะสมัยราชวงศ์

ถังและราชวงศซ์อ้งไวด้ว้ยกนัอยา่งกลมกลนืสวยงาม คอื สรา้งเป็นพระเจดยีท์รง 8 เหลีย่ม 13 ชัน้ สงู 51 เมตร 

สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจนีไดอ้ านวยการสรา้งมาแต่พ.ศ.2501แลว้เสร็จในฤดูใบไมผ้ลขิองปี2507 ใช ้

เวลาสรา้งนานกวา่ 6 ปี      

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

19.50 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HU7995  

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ......... 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณำอำ่นรำยกำรและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยำ่งละเอยีดกอ่นท ำกำรจองทวัรห์รอืช ำระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สำยกำรบนิไมส่ำมำรถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืกำรสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสำยกำรบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หำกผูโ้ดยสำรถูกปฏเิสธกำรเข้า-ออกเมอืง ทัง้ในและตา่งประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จำกเจำ้หนำ้ทีแ่รงงำนไทยหรอื

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทำงผูจ้ดัและทำงสำยกำรบนิจะไมส่ำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดดว้ยตวัท่านเอง และผูโ้ดยสำยตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทำงของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สำยกำรบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได.้ 

 

หมำยเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปได ้

รูจ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม

ทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1,650 บำท วซีำ่หมูค่ณะ (ส ำหรบัคนไทย) 

× ไมร่วมคำ่ท ำวซีำ่ชำวตำ่งชำตทิ ีไ่มไ่ดร้บักำรยกเวน้ย ืน่วซีำ่หมูค่ณะ (กรณีตำ่งชำต ิเพิม่ 5,000 บำท และลูกคำ้เป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่
วซีำ่เอง ทำงบรษิทัฯไมส่ำมำรถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 20 ทำ่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป
ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 ช ำระเต็มจ ำนวน ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์………. 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ

โปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ 

การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้
ถอืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


