วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS
มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
23.50 น.
เหิรฟาสู กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ชัว่ โมง 30 นาที)

วันที่สอง
05.30 น.
เชา

ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – รานนวดเทา – หอบูชาฟาเทียนถาน - กายกรรมปกกิ่ง
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผาน
ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงปกกิ่ง
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชานําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก
ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้น
ในสมัยราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน ” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อ
แหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปน
สัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปน ที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองใน
ประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย
จากนั้นนําทานชม พระราชวังตองหาม ตั้งอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิ น เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง
ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหามยังรูจักกันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร
อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน
ลานกวาง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ.
1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปน
กรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจากโลก
ภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของ

จักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคํา
เลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะ
ไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย

เที่ยง

ค่ํา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะ รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียน
ของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
จากนั้นนําทานสู หอบูชาฟาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดแหง
หนึ่งในจีน สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห งราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่
บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ เปนประจําทุกป ปจจุบัน
กลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไม
ต่ํากวารอยป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเย็นนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุน
ของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชว
ควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัดและโวกายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว
กายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

พักที่

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทาระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เชา

พระราชวังฤดูรอน – รานไขมุก - วัดลามะหยงเหอกง – รานปเซียะ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน
หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มี
พื้นที่ 1,813 ไร สวนใหญเปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นนําดินไปถมเปนภูเขา
แลวสรางวังบนภูเขา พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300

เที่ยง

ค่ํา
พักที่
วันที่สี่
เชา

แหง เดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง
โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป ค.ศ.1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่
เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุงปกกิ่ง ระหวางทางนําทานแวะชม
รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม วัด ลามะหยง เหอกง วัด ใหญ ที่เ กา แก ของศาสนาพุ ทธนิก ายทิเบตอั นลื อชื่ อในกรุ งป กกิ่ ง เป นโบราณสถานที่ รวม
เอกลักษณของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียว
เทานั้นในประเทศจีน มีเนื้อที่กวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตําหนักตางๆกวา 1,000 หอง แตเดิมวัดนี้เคยเปนวังที่ประทับของ
องคชายสี่ ของล้ําคาในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝูเกอ ซึ่งเปนวิหารที่สูงใหญที่สุดภายในวัด
ลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลัง คา 3 ชั้น กอดว ยไมทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่
แกะสลักดวยไมจันทนหอม สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองคมีน้ําหนัก
ประมาณ 100 ตัน ไดถูกบันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก จากนั้น
นําทานแวะ รานปเซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ทานจะ
ไดศึกษาศาสตรแหงการเสริม โชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือ
ประกอบกิจการตางๆ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทาระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
รานหยก - กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน – ถายรูปหนาสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย รานผาไหม - ถนนคนเดิน
หวังฝูจิ่ง
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครือ่ งประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนทีท่ านรัก จากนั้นนําทาน
เดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกวา “กําแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติ
ศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจาก
ชาวฮัน
หรือซังหนู คําวา ซวงหนู ตัง้ แตสมัยราชวงศโจว (ราว 450 ปกอนคริสตกาล)
นําทานถายรูปหนาสนามกีฬาแหงชาติกรุงปกกิง่ หรือที่รูจักในนาม “สนามกีฬารังนก” เปนสนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขัน
กีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008 สวนที่เรียก วา "สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดูคลาย "รังนก" โดยใช
โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จนดูคลายรังนกขนาดใหญ จุผูชมได 91,000 ที่นั่ง โดยเริม่ กอสรางขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพรอมเปดใชงานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เปนผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง Herzog &

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนด ที่ออกแบบรวมกับ China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี
อาย เหวย เหวย ศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคนใหคาํ ปรึกษาในการออกแบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชอปปงที่ ซิ่วสุยเจีย หรือที่คนไทยรูจั กกันในนามของ ตลาดรัสเซีย ซึ่ง เปนแหลงรวมสินคา แบรนดจีน และสินคา
เลียนแบบแบรนดเนมตางๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ
จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ จากนั้นนําทานชม ผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฝูจิ่ง เปนยานการคาที่เปนถนนคนเดินเพียงแหงเดียวของกรุงปกกิ่ง เปนศูนยรวมของรานคาแบรนด
เนมและแฟชั่นสมัยใหม แผงขายอาหารกทานเลนและรานอาหารภัตตาคาร รานกาแฟ บารเบียรสไตลตะวันตก เปนแหลงนัดพบ
ของวัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเทาระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา
ปกกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
........... น.
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติปก กิ่ง
06.50 น.เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที)
11.05 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
อัตราคาบริการ
1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี
1 เด็ก 2 ผูใหญ
เตียง
เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุต่ํากวา18ป) (เด็กอายุต่ํากวา18ป)

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561

18,777

21,777

21,777

4,500

9,900

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2561

18,777

21,777

21,777

4,500

9,900

03 – 07 พฤษภาคม 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

11 – 15 พฤษภาคม 2561

18,777

21,777

21,777

4,500

9,900

17 -21 พฤษภาคม 2561

16,777

19,777

19,777

4,000

8,900

25 – 29 พฤษภาคม 2561

18,777

21,777

18,777

4,500

9,900

07 – 11 มิถุนายน 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

21 – 25 มิถุนายน 2561

16,777

19,777

19,777

3,500

8,900

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ
จากผาไหม, รานไขมุก , รานปเซียะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเข ารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ราน/ทาน
 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท (สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมห
คณะเทานั้น)
 คาธรรมเนียมวีซาเดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจา ยในการทําวีซา เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน
หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทั วร
นั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อ นการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอั กษรทาง
บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลัก ฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่
ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
2.4
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะ
ไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืน
คาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคา บริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกั นภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษั ท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตัวอย่างสําเนาทีได ้มาตรฐาน
ต ้องถ่ายให ้ติดทั ง 2 หน ้า

