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สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน

คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 สายการบิน
NOK SCOOT เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อน
ขึ ้นเครื่อง
เหิรฟ้าสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880 (ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทังปั
้ กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉง
ชิง่ ตังอยู
้ ท่ ิศตะวันตก ห่างออกไปจากปั กกิ่งประมาณ 160 ก.ม. ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วัดเจ้ าแม่ ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-ถนนสไตล์ อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็ วสูง-ปั กกิ่ง
ร้ านไข่ มุก-กายกรรมปั กกิ่ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่า นเดิน ทางสู่ วัดเจ้ า แม่ ทับ ทิ ม เป็ น 1 ใน 3 วัดเจ้ า แม่ ทับ ทิ มที่ มีป ระชาชนนิ ยมไป
กราบไหว้ มากที่สดุ ในโลก นาท่านนมัสการเจ้ าแม่ทบั ทิมที่มีความสูง 2.7 เมตร คนท้ องถิ่น
ส่วนใหญ่ นิยมมาขอลูกกับเจ้ าแม่ทับทิมองค์ นี ้ นาท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนสิน ตั ้งอยู่ในเขตหนานไค ตึกรอบๆทั ้งหมดเป็ น
แบบโบราณทั ้งนั ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม ถนนสไตล์ อิตาลี อยู่ทางทิศเหนื อของเมื องเทียนสิน เป็ นถนนที่ตกแต่ง เป็ น
สไตล์อิตาลีอยู่กว่า200หลัง ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ป จากนั ้นนาท่านเปลี่ยน
บรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็ วสูง ที่เปิ ดบริ การหลายเส้ นทางทั่วประเทศจีนสู่ ปั กกิ่ง เป็ น
เส้ นทางรถไฟที่มีความยาว 120 กิโลเมตร ใช้ เวลาวิ่ง 33 นาที ซึ่งวิ่งด้ วยความเร็ ว 330350 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เริ่มใช้ ในปี 2008 จากนั ้นนาท่านแวะ ร้ านไข่มุก เลือกซื ้อครี มไข่มุก
บารุงผิว ที่ทาจากไข่มกุ น ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในทะเลสาบ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง โชว์ ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่น โชว์ หมุนจาน, โชว์ ควง
ของ เป็ นต้ น
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้ านใบชา-ร้ านผ้ าไหม-พระราชวังฤดูร้อน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่ห้า

นาท่ านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใ หญ่ ที่สดุ ในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนได้ นับหมื่น คน ชมอนุเสาวรี ย์ วีรชน ให้ ท่า นถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ ระลึก จากนั ้นน า
ท่านผ่า นประตูเข้ าสู่ พระราชวัง กู้กง ซึ่ง ในอดีต เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ ในสมัย
ราชวงศ์ หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง 9,999 ห้ อง บน
เนื ้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร นาท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวู่หลงของปั กกิ่ง และชาที่
มีชื่อเสียงต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ขึ ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ทาจาก
ผ้ าไหม เช่น ผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น จากนั ้นนาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี ้เห
อหยวน” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั ้งยังเป็ นสถานที่ว่า
ราชการของพระนางด้ วย ท่านจะได้ ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ที่
ขุดด้ วยแรงงานคน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านบัวหิมะ-กาแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน-ร้ านหยก-ร้ านนวดเท้ า-ผ่ านชมสนามกีฬารั งนกและ
สนามกีฬาว่ ายนา้ -ถนนหวังฟูจ่งิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะ ร้ านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟ
ไหม้ , น ้าร้ อนลวก เป็ นต้ น จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่ง
ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ซึ่งสร้ างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี ้ หรื อ
6,788 กิโลเมตร ใช้ แรงงาน 300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี ้+น ้าจิ ้มไทยรสเด็ด
นาท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มี
ลักษณะภายนอกคล้ ายกับ "รังนก" ซึง่ ภายในยังมี สระว่ายน ้าแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์
เหนือจินตนาการคล้ าย " ก้ อนน ้าสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่ " ซึง่ PTW and Ove Arup
ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ นาท่านชม
ร้ านหยก ซึง่ เป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากล ้าค่า จากนั ้นนา
ท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการผ่อนคลาย
ความเครียด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์ กลางสาหรับการช้ อปปิ ้งที่คึกคักมากที่สดุ ของ
เมืองหลวงปั กกิ่ง เชิญท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านผีชิว-ตลาดรั สเซีย-ปั กกิ่ง-เทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

เช้ า

เที่ยง
บ่าย
18.15 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะ ร้ านผีชิว สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนั ้นนาท่าน
เดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม ถุงเท้ า
รองเท้ า นาฬิกา เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เทียนสิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเอกเทศ 1 ใน
4 ของจีนที่ควบกับปั กกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ , ฉงชิ่ง ที่ขึ ้นกับรัฐบาลกลางโดยตรง มีตาแหน่งเท่ากับ
มณฑล
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่
ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครื่องบิน)
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านนวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก, ร้ านใบชา, ร้ านหยก, ร้ านบัว
หิมะ ร้ านผีชวิ , ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้
เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทัง้ สิน้

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

เทียนสิน ปั กกิ่ง กาแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านัน้ )
ผู้ใหญ่ / เด็ก พัก
ห้ องละ 2 ท่ านราคา
ท่ านละ

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

14,799 บาท

4,500 บาท

17,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560

14,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2560 (วันแม่ )

17,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560

14,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 08-12 / 22-26 กันยายน 2560

15,799 บาท

4,500 บาท

18,799 บาท

4,500 บาท

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 09-13 / 23-27 มิถุนายน 2560
วันที่ 07-11 กรกฎาคม 2560 (วัน
เข้ าพรรษา)

วันที่ 20-24 / 22-26 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยม
หราช)

ท่ านละ

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก และไม่ รับจอยแลนด์

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
สภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนา้ มันขึน้ ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิ น สภาพทางการเมื อ ง ภัย ทางธรรมชาติ แต่ยัง คงจะรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารและยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กาหนดไว้ )

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมถึงค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้
เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้น
ไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทัง้ นีย้ ่อมอยู่ใน
ข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทัง้ นีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330
บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ใช้ สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิว้ จานวน 2 รูป)

หมายเหตุ :
 กรณีท่ ีไม่ ส ามารถยื่นวีซ่า กรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อท่ า นมี ความประสงค์ จะยื่ นวีซ่า เดี่ย ว บริษัท ฯ ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ ายรูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ จานวน 2 รุ ป
และเอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 700 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น
สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น)

 ยกเว้ นเส้ นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้ สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิว้ จานวน 2 รูป
 กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2
เมือง) ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านัน้
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)

5.กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ าน/ทริป
7.ค่า VAT 7 % หัก ภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณี ท่ ีลู ก ค้ า ต้ องการใบเสร็ จรั บ เงินที่ถูก ต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม และหัก ณ ที่จ่า ย จากยอดขายจริ ง ทัง้ หมดเท่ า นั ้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษั ทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่ก องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่ก รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเ สธมิใ ห้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ ระบุใ น
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์

6.5

ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงิน
มัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับ สูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับ ราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัท ฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว

10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับ ทางบริ ษัท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อว่าท่านได้ ย อมรับ ในเงื่ อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ ที ่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ าน
ได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ าและใบหูทัง้
สองข้ า งชั ด เจน และห้ า มสวมเสื อ้ สี ข าว เช่ น เสื อ้ ยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด ข้ า ราชการ ไม่ สวม
เครื่ องประดั บ สร้ อย ต่ า งหู เเว่ นตาเเฟชั่น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ

5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติท่ ที างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่ านัน้ หากไม่ ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย
7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า

5. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ า

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................................................................
.......
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.................................................................................................................................................................................
.........................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์ บ้าน................................มือถือ.........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่ งงาน............................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี กู ต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี
........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย

 เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี
........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ

**กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทัง้ นี เ้ พื่อ ประโยชน์ ของตัวท่ าน
เอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครั ด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

