วันแรก
08.30 น.
11.20 น.
17.00 น.

ค่ํา
พักที่

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)– เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสูปก กิ่ง
คณะพรอมกันณ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3ประตูทางออกหมายเลข 5เคาเตอร 6สายการบินNOKSCOOT AIRLINE
พบเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
เหิรฟาสูนครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINEเที่ยวบินที่ XW880(ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง
20 นาที)ใชเครื่อง Boeing 777-200
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานโดยสารรถไฟความเร็ว
สูงสูกรุงปกกิ่งมีระยะทางโดยประมาณ120กิโลเมตรดวยความเร็ว330-350กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงใชเวลาวิ่งแคเพียง33 นาที
เทานั้น
บริการอาหารค่ําแบบกลอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สอง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – รานหยก–พระราชวังฤดูรอน
รานไขมุก –ชมโชวกายกรรมปกกิ่ง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชานําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมินตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่งประเทศจีนเปนจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆของโลกดวย
พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคนจัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นใน
สมัยราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน”ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหง
ราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทีย นอันเหมิน ”มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเปน
สัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองใน
ประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย
จากนั้นนําทานชม พระราชวังตองหามตั้งอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมินเปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลาง
ราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชิงพระราชวังตองหามยังรูจ ักกันในนามพิพิธภัณฑพระราชวังครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร
อาคาร 800 หลังมีหองทั้งหมด 9,999 หองและมีพระที่นั่ง 75 องคหอพระสมุดหองหับตางๆอีกมากรวมทั้งยังมีสวนลานกวาง
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอดมีคูและกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ปตงั้ แตพ.ศ. 1949 จนถึง
พ.ศ. 1963ในอดีตพระราชวังแหงนี้เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขาแมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเป นกรณีพิเศษจึง
เรียกพระราชวังนี้วา "พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนีก้ ั้นพระองคจากโลกภายนอกโดยมี
สนมกํานัลขันทีและขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานีต้ องอาศัยอยูในนครตองหามตลอดชีวิตเพื่อความสําราญของจักรพรรดิในวังจะ
มีวิเสท 6,000 คนประกอบพระกระยาหารมีสนมกํานัล 9,000 นางซึ่งมีขันที 70,000 คนคอยดูแลใหมีคําเลาลือกันวาพระนางซู
สีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุดและทรงสงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย
นําทุกทานสูรานหยกซึ่งเปนเครือ่ งประดับนําโชคใหทา นไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนทีท่ านรัก

เที่ยง

ค่ํา

พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวนตั้งอยูในเขตไหเตี้ยนหางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
15 กิโลเมตรพระราชวังนี้มีพื้นที่ 1,813 ไรสวนใหญเปนทะเลสาบคุนหมิงจากนั้นนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา
พรอมตําหนักนอยใหญหลายหลังสวนดอกไมกวา 300 แหงเดิมนั้นเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขานในปค .ศ.
1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิงโดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลงใชเวลาถึง60 ปแลวเสร็จใน
ปค.ศ.1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอนมา
ประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสูกรุงปกกิ่งระหวางทางนําทานแวะชมรานไขมุกเลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิวที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยง
ในทะเลสาบ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการทานดวยเมนูสุกี้มองโก
หลังอาหารเย็นนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุน
ของรางกายมีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดานเชนโชวหมุนจานโชว
ควงของเปนตนแตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัดและโวกายกรรมปกกิ่งนั้นยังชื่อเปนโชว
กายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สาม
กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน– ผานชมสนามกีฬารังนกและสระวายน้ํา
รานนวดฝาเทา - รานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนหรือที่ชาวจีนเรียกวา“กําแพหมื่นลี้”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลางสัญลักษณทาง
ประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนานกําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉินทั้งนี้เพื่อปองกันการ
รุกรานจากชาวฮันหรือซังหนูคาํ วาซวงหนูตงั้ แตสมัยราชวงศโจว (ราว 450 ปกอนคริสตกาล)นําทานถายรูปหนาสนามกีฬา
แหงชาติกรุงปกกิง่ หรือที่รูจักในนาม “สนามกีฬารังนก” เปนสนามกีฬาหลักทีใ่ ชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008
สวนที่เรียกวา "สนามรังนก"นั้นเพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดคู ลาย "รังนก" โดยใชโครงเหล็กมาสอดประสานทับ
กันไปมาจนดูคลายรังนกขนาดใหญจุผูชมได91,000 ที่นั่งโดยเริม่ กอสรางขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพรอมเปดใช

เที่ยง

งานเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2551 เปนผลงานการออกแบบรวมกันระหวางHerzog &DeMeuronสถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนดที่
ออกแบบรวมกับChina Architecture Design Institute และบริษัทArup โดยมีอายเหวยเหวยศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคนให
คําปรึกษาในการออกแบบ
นําทานแวะร านนวดฝาเท าชมการสาธิ ตการนวดเท าซึ่งเป นอีกวิ ธีหนึ่งในการผอนคลายความเครี ยดปรั บสมดุล ใหการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการทานดวย บุฟเฟตเจงกีสขาน

ค่ํา
พักที่

นําทานเดินําเดินทางสูรานยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ”สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบานจากนั้นนําทานสูถนนหวังฝูจิ่งเปนยานการคาทีเ่ ปนถนนคน
เดินเพี ยงแห งเดีย วของกรุงป กกิ่งเปนศูน ยรวมของร านคา แบรนด เนมและแฟชั่นสมั ยใหม แผงขายอาหารกทานเลนและ
รานอาหารภัตตาคารรานกาแฟบารเบียรสไตลตะวันตกเปนแหลงนัดพบของวัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติ มักนิยมมา
เยือนของกรุงปกกิ่ง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่
หอบูชาฟาเทียนถาน –รานผลิตภัณฑยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –รานปเซียะ
นครเทียนสิน – ชมวิวแมน้ําไหเหอ และ TIANJIN EYE
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูหอบูชาฟาเทียนถานถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งใน
จีนสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิงค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง
เทพยดาเพื่อขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ เปนประจําทุกปปจจุบันกลายเปนเขต
ของสวนสาธารณะเทียนถานภายในมีพื้นที่กวา 1,668.75 ไรอุดมไปดวยตนไปกวา 4,000 ตนแตละตนมีอายุไมต่ํากวารอยป
จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซนใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง

นําทานชอปปง ที่ตลาดรัสเซียซึง่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆมากมายอาทิกุชชี่พ
ราดาดีแอนดจีหรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนกี้อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆจนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อ
ของเลียนแบบจากที่นี่จากนั้นนําทานสูร านปเซียะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกีย่ วกับโชคลาภเงินทองของชาวจีนที่นี่ทานจะไดศกึ ษาศาสตร
แหงการเสริมโชคลาภ บารมีศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีนเหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ

ค่ํา
พักที่

นําทานเดินทางสูนครเทียนสิน หรือเทียนจิน “เพชรเม็ดงามแหงอาวโปไห” เทียนสินเปนเมืองริมชายฝงที่มีขนาดใหญที่สุดใน
จีนตอนเหนือเปนทาเรือทางทะเลขนาดใหญเต็มไปดวยความนาสนใจทางประวัติศาสตรที่สามารถเดินชมไดทวั่ ไปทานสามารถ
พบเห็นอาคารสไตลยุโรปของเทียนสิน ในอดีตเมื่อครั้งยังเปนทาเรือในสนธิสัญญาผสมกับสถาปตยกรรมอันโดดเดนในสมัย
ราชวงศชิงซึ่งสามารถอยูรวมกันไดอยางลงตัว
นําทาน ชมวิวแมน้ําไหเหอ และ TIANJIN EYEชิงชาสวรรคลอยฟาแลนดมารคแหงใหมของเมืองเทียนจินตั้งอยูริมแมน้ํา ไห
เหอ เหนือสะพานใจกลางเมืองจุดศูนยกลางในการพักผอนหยอนใจของชาวนครเทียนสิน“เทียนจินอาย” เปดตัวครั้งแรกในป
2008 เปนหนึ่งในสามของชิงชาสวรรคยักษแหงประเทศจีนมีความสูงถึง 120 เมตรสรางอยูเหนือสะพานYougle Bridge ชิงชา
สวรรคใชวัสดุเปนเหล็กสีขาวที่ดูโดดเดนในตอนกลางวันใหความรูสึกหรูหราแบบมินิมอลโดยในตอนกลางคืนจะมีการประดับ
ประดาไฟรอบชิงชาที่จะสะทอนเปนสีสันสวางกับผืนน้ําอยางสวยงาม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TIANJIN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่หา
ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจาแมทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินสู ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจินหรือ “กูเหวินฮั่วเจีย”อยู
ในเขตหนานไคถนนกงหนันเปนสถานที่แหงหนึ่งในเทียนจินที่ส รางอาคาร
บานเรือ นเลียนแบบในสมัย ราชวงศชิงกูเหวินฮั่วเจีย เปดเปนยานการคา
ตั้งแตป1 986 ถนนสายนีม้ ีรานรวงมากมายโดยสินคาทีว่ างจําหนายสวนใหญ
เปนประเภทของที่ระลึกทางวัฒนธรรมอาทิอุปกรณการเขียนอักษรจีน
แกะสลักตราประทับภาพวาดพูกนั สินคาหัตกรรมตางๆนอกจากจะไดชอปปง
แลวที่นี้ยังมีของกินนานาชนิดใหเลือกชิมระหวางเลือกซื้อของอีกดวย
จากนั้นนําทานเดินทางสูวดั เจาแมทับทิมถือเปนสิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดของ
เมืองเทียนสินและวัดเจาแมทับทิมแหงนี้ยงั เปนวัดที่เกาแกที่สุดของจีนอีกดวย
มีพื้นที่ 8,400 ตารางเมตรใหทานไดนมัสการเจาแมกวนอิมพันตาพันมือสูง
8.6 เมตรของล้ําคาชิ้นที่หนึ่งของวัดนี้ภายใน

วัดมีตนกุยซูมีอายุกวา 600 ปถอื เปนของล้ําคาสิ่งที่สองและสิ่งล้าํ คาชิ้นที่สามคือระฆังโบราณสมัยราชวงศซงเสนผาศูนยกลาง
2 เมตรทําดวยทองแดงน้าํ หนัก 5 ตัน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนอิตาลีบรรยากาศของถนนสายนี้ทําใหรูสึกเหมือนไดไปยืนในถนนสายใดสายหนึง่ ของยุโรปจริงๆที่นี่เต็มไปดวย
กลิ่นอายของยุโรปขนานแทดงั้ เดิมสถาปตยกรรมการกอสราง ซึ่งทุกๆวันที่ถนนสายนี้จะคลาคล่าํ ไปดวยนักทองเที่ยวชาวจีน
และชาวตางชาติที่แวะเวียนมาเยีย่ มชมความงามกันมากมายเดิมเคยยายนี้เคยเปนเขตเชาของประเทศอิตาลีมากอน ภายหลัง
ไดถูกอนุรักษและปรับเปลี่ยนเปนรานคาตางๆแทนใหอิสระทานไดชอปปงและทานอาหารกันตามอัธยาศัย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเทียนจินปนไห
18.15 น.
เหิรฟากลับสูก รุงเทพฯโดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINEเที่ยวบินที่ XW879
(ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที)
22.00 น.เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หรือ
22.20น.

เหิรฟากลับสูก รุงเทพฯโดยสายการบิน NOKSCOOT AIRLINEเที่ยวบินที่ XW879
(ใชระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 30 นาที)
02.05(+1)
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

07 – 11 กรกฎาคม 2561
27 – 31 กรกฎาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
01 – 05 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
19–23ตุลาคม 2561
20–24ตุลาคม 2561

XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 18.15 – 22.00
XW880 11.20 – 17.00
XW879 22.20 – 02.05(+1)

ผูใหญ
2-3 ทาน

ผูเดินทาง
อายุต่ํากวา20
ป

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

15,888

18,888

4,500

8,900

18,888

21,888

5,000

9,900

18,888

21,888

5,000

9,900

16,888

19,888

4,500

8,900

16,888

19,888

4,500

8,900

18,888

21,888

5,000

9,900

18,888

21,888

5,000

9,900

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง 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/ทาน/ราน
 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น ไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่ วเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
คาธรรมเนียมวีซา เดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา กรุปทองเทีย่ ว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ200หยวน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆ
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 หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอั กษร
ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลั กฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินคาบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่
ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
2.4
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลวถาผูจ องยกเลิกจะไม
มีการคืนคามัดจําใดๆทั้งสิ้นและในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวหากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทางผูจองจะไมสามารถทําเรือ่ งขอคืนคาตัว๋
หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได
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 หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํา หนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกั บสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิ ดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 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
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัดไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000mAhหรือนอยกวา 100Whสามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000mAhหรือ 100-160Whสามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000mAhหรือ 160Whหามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5.หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
 รูปถายสีฉากหลังสีขาวขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (นําติดตัวไป ณ วันเดินทาง)
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหตดิ ทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

