à·ÕÂ¹ÊÔ¹ »¡¡Ôè§ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§¡Ù¡§ ¨µØÃÑÊà·ÕÂ¹ÍÑ¹àËÁÔ¹ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§Ä´ÙÃÍ¹
¡íÒá¾§àÁ×Í§¨Õ¹ ªÁ¡ÒÂ¡ÃÃÁ»¡¡Ôè§ ªÍ»»§µÅÒ´ÃÑÊà«ÕÂ

วันแรก
08.30 น.

23.45 น.

17.00 น.

สนามบินดอนเมือง เทียนสิน นังรถไฟความเร็ วสูง ปั กกิง
พร้ อมกันทีท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศขาออก ชัน
3 ประตู 6-7 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ
พร้ อมข้ อแนะนําขันตอนจากเจ้ าหน้ าที) กระเป๋ าทุกใบ จะต้ องฝากให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที
สายการบินด้ วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ออกเดินทางสูเ่ ทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW880
(สายการบินมีบริ การจําหน่ ายอาหารและเครื องดืมบนเครื อง )**ค่ าทัวร์ ไม่ รวม
ค่ าอาหารบนเครือง
เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิน
เพือนําท่านขึนรถไฟใต้ ดิน
เดินทางสูส่ ถานีรถไฟเทียนสิน
จากนันนํา ท่าน สัมผัสประสบการณ์ พิเศษ นั งรถไฟความเร็ วสูงหั วจรวด Bullet
Train เดินทางสู่ปักกิง ใช้ เวลา ประมาณ 45 นาที ด้ วยความเร็ วสูงสุด 295 กม.
ต่ อชัวโมง
เดินทางถึงสถานีรถไฟปั กกิง นําท่านขึนรถโค้ ชปรั บอากาศเดินทางเข้ าสู่ทีพัก (ไม่ มี
บริการอาหารเย็น)
เข้ าสู่ทีพัก Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL (4*) หรื อระดับ
ใกล้ เคียงกัน

วันทีสอง

จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้ องห้ ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวีเหอหยวน ชมกายกรรมปั กกิง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห้ องอาหารโรงแรม
จากนันพาชมศูน ย์ ร วมชาวจี น “จั ตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น ” จัตุรั ส ที ใหญ่ ที สุด ในโลก
สัญลักษณ์ ของประเทศจี นยุคใหม่ สถานทีจัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนืองในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ บันทึกภาพเพือเป็ นทีระลึกกับอนุสาวรี ย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจ๋อตุง
จากนันผ่านประตูเข้ าสูน่ ครโบราณหรื อ “พระราชวังต้ องห้ ามกู้กง” สถานทีว่าราชการ
และทีประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและ
สิงก่อสร้ างทีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้ างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่
อาคารเครื องไม้ ทีประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆถึง 9,999 ห้ อง ชมพระตําหนักว่าราชการ
พระตําหนักชันใน ห้ องบรรทมของจักรพรรดิ และห้ องว่าราชการหลังมูล่ ไม้
ี ไผ่ของพระนาง
ซูสไี ทเฮาจากนันผ่ านชมด้ านนอกของ“โรงละครแห่ งชาติปักกิงหรื อตึกไข่ ”ตังอยู่ใกล้
กับจัตรุ ัสเทียนอันเหมิน

เทียง
บ่ าย

คํา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิง
นํา ท่า นเดิ น ทางไปชม “พระราชวั ง ฤดู ร้ อนอวี เหอหยวน” อุท ยานที ใหญ่ ทีสุด ของ
ประเทศจี น สร้ างขึ นเมื อประมาณ 800 ปี ก่ อ น ชมทะเลสาบคุน หมิ ง ที ขุ ด ขึ นด้ วย
แรงงานคนล้ วน ชมทีประทับ ของพระนางซูสีไ ทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบีย ง
กตัญ แู ละเรื อหินอ่อน
จากนันพาชม “โรงงานไข่ มุกนํ าจืด” ทีเพาะเลียงในทะเลสาบ ปั จจุบันประเทศจี น
สามารถผลิตเพือส่งออกไปขายทัวโลกได้ ไม่ตํากว่าปี ละ 199,500 กิ โลกรั ม นับว่าเป็ น
ประเทศทีผลิตไข่มกุ นําจืดรายใหญ่ทีสุดในเวลานี ให้ ท่านได้ มีโอกาสเลือกซือไข่มกุ ครี ม
บํารุ งผิวไข่มกุ ธรรมชาติทีเหมาะกับทุกสภาพผิว เพือบํารุ งผิวหน้ าและกายให้ เปล่งปลัง
และขาวใสอย่างเป็ นธรรมชาติ
จากนันนําท่านผ่อนคลายความเมือยล้ าด้ วยการนวดฝ่ าเท้ า โดยการแช่เท้ าด้ วยยา
สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที “ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟั งเรื องราว
เกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริ มการใช้ สมุนไพรจีนทีมีมานาน
นับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชียวชาญ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั งกิง ไวน์ แดง
หลังอาหารคํา พาชม “กายกรรมปั กกิง” สุดยอดกายกรรมทีตืนตาตืนใจทีน่าประทับใจ
เข้ าสู่ทีพัก Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL (4*) หรื อระดับ
ใกล้ เคียงกัน

วันทีสาม กําแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขีผึง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ทีห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไป กําแพงเมืองจีน จากนันพาท่านชมความยิงใหญ่ของ “กําแพงเมือง
จีน” (ด่ านจียงกวน) ทีถือว่าเป็ นด่านทีสวยทีสุดของกําแพงเมืองจีน ท่านจะได้ เห็นสิง
มหัศ จรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุค กลาง มี ร ะยะทางยาวกว่ า 7,000 กิ โ ลเมตร เป็ น
สิงก่อสร้ างทีมีขนาดใหญ่ทีสุดและใช้ เวลาสร้ างนานทีสุดในโลก ทีเกิดขึนด้ วยฝี มือของ
มนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้ านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึงถูกโกนหัว
และมี ตรวนเหล็กคล้ องคอ คนเหล่านีต้ องทํ างานในถิ นทุร กันดารท่า มกลางอุณหภูมิ
เลวร้ าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้ องอดๆ
อยากๆ เพราะเสบียงทีส่งมามักถูกขโมยกินหรื อถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึง
ต้ องล้ มตาย ร่ างถูกฝั งอยู่ใต้ กําแพง กําแพงเมืองจีนจึงได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “หลุม
ฝั งศพทียาวทีสุดในโลก” รวมๆ แล้ วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึงสามารถ
ล้ อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนทีจะมีการใช้ อิฐในการก่อสร้ าง กําแพงเมืองจีนถูกสร้ างขึนโดย
ใช้ หิน ดิน และไม้ บางครังมีการแพ็คดินไว้ ระหว่างไม้ แผ่นใหญ่ และมัดไว้ ด้วยกันโดยเสือ

เทียง
บ่ าย

ทอบริ เวณใกล้ กรุงปั กกิง กําแพงเมืองจีนถูกสร้ างโดยใช้ หินอ่อน ในบางสถานทีกําแพงถูก
สร้ างโดยใช้ หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสร้ างโดยใช้
โคลน ทําให้ ชํารุดได้ ง่ายกว่า ส่วนทีเราเห็นกันทุกวันนี ส่วนใหญ่ถกู สร้ างในราชวงศ์หมิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สุกีมองโกล)
แวะชมอัญมณี ทีประเทศจี นยกย่องว่ามีค่าอย่างลําเลิศยิงกว่าทองและเพชรนันก็ คื อ
“หยกจี น ” ชาวจี น มี ค วามเชื อว่ า หยกเป็ นอัญ มณี ลํ าค่ า เป็ นสิ ริ ม งคลแก่ ผู้ที ได้ ม า
ครอบครอง ทําให้ ชีวิตเจริ ญรุ่งเรื อง ส่งเสริ มให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า มังคัง โชคดี อายุ
ยืนยาว ให้ ทา่ นได้ เลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ซึงเป็ นเครื องประดับนําโชค
เข้ า ชม “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห่ ุ น ขี ผึ ง” ที บอกเล่า ประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของจี น ในยุค
ราชวงศ์หมิง ตังแต่จนยุคเริ มต้ นถึงสินสุดราชวงศ์ โดยใช้ หนุ่ ขีผึงเหมือนจริ งกว่า 126 ชีวิต
ซึงมีทงบุ
ั คคลสําคัญและมีชือเสียงในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง นักวิชาการ
นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิ น นักกีฬา ฯลฯ แสดงไว้ ในห้ องทังหมด 26 ห้ อง
จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสูต่ วั เมืองปั กกิง(กรณีพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ผึงปิ ดทําการ
จะนําท่านชมพิ พิธภัณฑ์ภาพ3มิ ติแทน พิ พิธภัณฑ์ทีรวบรวมงานศิ ลปะแบบ 3 มิ ติ ทีท่าน
สามารถถ่ายรู ปเสมื อนจํ าลองเหตุการณ์นนๆได้
ั ) ผ่ านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค

คํา

วันทีสี
เช้ า

จากนันนําท่าน “ชิมชานานาชนิ ด” ชาถือว่าเป็ น Healthy drink หรื อ เครื องดืมเพือ
สุข ภาพ เพราะบรรดานัก วิ จัย ค้ น พบว่ า ในใบชานันประกอบไปด้ ว ยสารสํ า คัญ ที มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ลดอัตราการเสียงของอนุมลู อิสระทีจะเข้ าไปทําลายในเซลล์ ช่วย
กระตุ้นให้ ระบบประสาทและร่ างกายสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ช่วยให้
กล้ ามเนือผ่อนคลาย ช่วยขยายหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจตีบตันช่วยแก้ กระหายและ
ช่วยในการย่อยอาหาร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET Chenkiskan BBQ ซีฟ๊ ูดส์
เข้ าสู่ทีพัก Holiday Inn Express Hotel // SPRING HOTEL (4*) หรื อระดับ
ใกล้ เคียงกัน

ประตูชยั ตลาดรัสเซีย สนามบินเทียนสิน สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า ทีห้ องอาหารของโรงแรม
คืนห้ องพักตามเวลานัดหมายพร้ อมสัมภาระกระเป๋ า
เดินทางสู่ ประตูชัย สถานทีสําคัญอีกแห่งหนึงของเมืองปั กกิง เป็ นประตูเมืองซึงในสมัย
โบราณ ก่อนทําการรบ จะมีการบวงสรวง และขอพรจากผีชิวประจําเมืองทีประตูชัยนี
และทีนีท่านจะได้ ศาสตร์ แห่งการเสริ มบารมี ศาสตร์ การแก้ ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่าน
ทีทําการค้ าขาย หรื อทําธุรกิจ สามารถเช่า “ผีชิว” เพือนําไปตังเป็ นเครื องรางของมงคล
กับบ้ าน ห้ างร้ าน และกิจการของท่าน

จากนันอิสระช้ อปปิ งที “ตลาดรั สเซีย” ซึงเป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีอยู่บนถนนยาวกว่า 400
เมตร ตังอยู่ภายใน บริ เวณทีตังของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ ากว่า 300 ร้ านตังเรี ยง
รายไปตามสองข้ างถนน ไม่ว่าจะเป็ น ผ้ าไหม, เสือผ้ า , งานฝี มือ , เครื องหนัง , ของที
ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
บ่ าย
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเทียนสิน
18.15 น.
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที XW879 (สายการบินมีบริการจําหน่ าย
อาหารและเครืองดืมบนเครือง) **ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครือง
22.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ผู้ใหญ่
อัตราค่ าบริการ
พักห้ องละ
เด็ก
พักเดียว
/วันเดินทาง
2 ท่ าน
06-09 เม.ย. 60
16,988
4,500
13-16 เม.ย. 60
19,988
4,500
20-23 เม.ย. 60
14,988
4,500
27-30 เม.ย. 60
14,988
4,500
11-14 พ.ค. 60
14,988
4,500
18-21 พ.ค. 60
14,988
4,500
25-28 พ.ค. 60
14,988
4,500
01-04 มิ.ย. 60
13,988
4,500
15-18 มิ.ย. 60
13,988
4,500
22-25 มิ.ย. 60
13,988
4,500
ไม่ มีราคาเด็ก
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60
13,988
4,500
INF 5,000฿
06-09 ก.ค. 60
16,988
4,500
08-11 ก.ค. 60
16,988
4,500
15-18 ก.ค. 60
12,988
4,500
20-23 ก.ค. 60
13,988
4,500
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 60
13,988
4,500
03-06 ส.ค. 60
13,988
4,500
10-13 ส.ค. 60
17,988
4,500
19-22 ส.ค. 60
12,988
4,500
26-29 ส.ค. 60
13,988
4,500
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 60
13,988
4,500
Infant ไม่ เกิน 2 ขวบ 5,000 บาท

สิงทีลูกค้ าจําเป็ นต้ องรับทราบก่ อนเดินทาง
เนืองจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษทีได้ รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการ
ท่อ งเที ยวแห่ง เมื อ งจี น ทุก เมื อ ง กํ า หนดให้ มี ก าร ประชาสัม พัน ธ์ สิน ค้ า พื นเมื อ งให้
นักท่องเทียวทัวไปได้ ร้ ู จกั ในนามของร้ านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ า
เท้ า, ไข่มกุ , ผ้ าไหม, ผีชิว ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องให้ ทกุ ท่าน
แวะเข้ าไปชม แต่จะซือหรื อไม่ซือขึนอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ซือใดๆทังสิน
*** หากลูกค้ าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่เข้ าร้ านสินค้ าพืนเมืองหรื อร้ าน
ของรัฐบาลร้ านใดๆก็ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องจ่าย
ค่าชดเชยเพิม ร้ านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้ า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถินจะเป็ นผู้เก็บเงินจาก
ลูกค้ าโดยตรง ***
ลูกค้ าท่านใดทีอยูต่ า่ งจังหวัดและต้ องออกตัวภายในประเทศ (หรือเครื องบิน, หรื อรถทัวร์ ,
หรื อรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีก่อนทําการจองทัวร์ ทกุ ครัง กรุณาอ่านโปรแกรม
อย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของ
โปรแกรมทีขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
กรณีท่านต้ องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ
เพือเดินทางมาทีสนามบินดอน
เมือง กรุ ณาแจ้ งบริษัทฯก่ อนทําการจอง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความล่ าช้ าของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบิน
รวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์ แล้ วว่ า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือ
เหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่ า ผู้จัดจะไม่
รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับเดินทาง
กรุ๊ ปนีเป็ นการยืนวีซ่าแบบกรุ๊ปค่ ายืนวีซ่ารวมในค่ าทัวร์ แล้ ว
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทาํ วีซ่าแบบกรุ๊ ป)
1.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนันบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน โดยท่ านต้ องถ่ ายรูปหรือสแกนหน้ าหนังสือเดินทาง

(หน้ าทีมีรูปท่ าน) แบบเต็มหน้ ารายละเอียดครบถ้ วน ชัดเจน ไม่ ดาํ ไม่ เบลอ
ห้ ามขีดเขียดลงบนหน้ าพาสปอร์ ตโดยเด็ดขาด ส่งทางไลน์ หรื อ e-mail มาทีบริ ษัทฯ เมือท่านตกลงทําการจอง
สําหรับพาสปอร์ ตเล่มจริงให้ ทา่ นถือไปในวันเดินทางและต้ องเป็ นเล่ มเดียวกันกับทีส่งชือมาเพือทําวีซา่
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2.หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาวเท่านัน และต้ องไม่ใช้ สติกเกอร์ หรื อรูปทีพริ นซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านัน )
*พร้ อมระบุชือ-สกุล และวันเดินทางด้ านหลัง

(ตัวอย่ างหน้ าพาสปอร์ ต และรูปถ่ าย)

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง (กรณีทาํ วีซ่าแบบเดียว ต้ องชําระเพิม ท่ านละ 2,000 บาท)
1.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนันบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาวเท่านัน และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปพริ นซ์จาก

คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านัน )
4.สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลียนชือ-นามสกุล(ถ้ ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซา่ จีนใช้ เวลาประมาณ 4 วันทําการ (อัตราค่าวีซา่ ด่วน ทีต้ องจ่ายเพิมให้ สถานทูตจีน เมือท่านส่งหนังสือ
เดินทางหรื อเอกสารล่าช้ า **ยืนวีซา่ ด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 800 บาท

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต้ องใช้ และ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมเติมกรุณาสอบถามข้ อมูลกับทางบริ ษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว(เล่ มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
*** ออกเดินทางขันตํา 20 ท่ าน หากเดินทางตํากว่ ากําหนด มีความจําเป็ นทีต้ องเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิมเติม
ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใช้ วนั เดือน ปี เกิด ตามหน้ าพาสปอร์ ต และวันทีเดินทาง เป็ นเกณฑ์ ในการนับอายุ***
อัตราค่ าบริการรวม
1.ค่าตัวเครื องบินไปกลับ กรุ งเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุ งเทพฯ(DMK)
2.ค่าวีซา่ ท่องเทียวจีนแบบกรุ๊ปสําหรับผู้ทีถือพาสปอร์ ตไทย (ต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมคณะเท่ านัน)
3.ค่าโรงแรมทีพัก 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้ องเดียวกันจะเป็ นห้ องแบบเตียงคูแ่ ละเสริ มเตียงสปริ ง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้ า กลางวัน และเย็นหรื อคําตามทีระบุไว้ ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามทีสายการบินกําหนด
7.ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริ ษัททําไว้ (ไม่
ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย)ทังนีย่อมอยูใ่ นข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ
และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1.ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2.ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทีนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวชี ่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3.ค่าทําหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทําหนังสือเดินทางและวีซา่ ชาวต่างชาติ และ ต่างด้ าว
5.ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนาหนั
ํ กกระเป๋ าเกินท่านต้ องชําระค่านําหนัก

กระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ
6.ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถปั กกิง อย่ างน้ อย 200RMB (หยวนจีน) ต่ อลูกค้ า 1 ท่ าน (เด็กต้ องเสียค่ าทิปเท่ าผู้ใหญ่ ) /
หัวหน้ าทัวร์ วันละ 500 บาท ต่ อลูกค้ า 1 ท่ าน (เด็กต้ องเสียค่ าทิปเท่ าผู้ใหญ่ ) / หรือให้ มากเท่ าทีท่ านประทับใจ
เงือนไขในการจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาทต่ อท่ าน และชําระส่ วนทีเหลือก่ อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันล่ วงหน้ า
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรื อชําระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินเป็ นราคาแบบซือขาด ต้ องเดินทางตามวันทีทีระบุบนหน้ าตัว
เท่านัน เมือท่านตกลงจองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั
ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่วา่ กรณีใดทังสิน เมือออกตัวไปแล้ วในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัวเครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท ฯ
และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึนในกรณีทีมีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 20 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่ อ การจลาจล,

ภัย ธรรมชาติ ,

การนาสิ งของผิ ด กฎหมาย

ซึ งอยู่น อกเหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ

5. รายการท่อ งเทียวสามารถสลับปรั บ เปลียนได้ ตามความเหมาะสม โดยคํา นึง ถึง ผลประโยชน์ ของผู้เดิ น ทางเป็ นสํา คัญ
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
7. รายการนีเป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้ องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้ สาํ รองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ ปทีเข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี / ปลอดบุหรี ได้
โดยอาจจะขอเปลียนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ทีเข้ าพัก ทังนีต้ องขึนอยู่กบั ความพร้ อมให้ บริ การของแต่ละโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ
อาจมีคา่ บริ การเพิมเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนัน บริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จดั กํากับเท่านัน
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่ านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
12. บริ การนําดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ทีบริษัทฯได้ ทาํ ไว้ สาํ หรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเทียว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านัน ไม่ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้
และทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื อประกันสุขภาพ ใน
ระหว่างการเดิ นทางได้ จากบริ ษทั ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
14. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ ทงหมด
ั

