สถานที่เที่ยวสาคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กาแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อีเ้ หอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่ จิง่

อาหารพิเศษ : สุ กมี้ องโกล / เป็ ดปักกิ่งต้ นตารับ / อาหารกวางตุ้ง
กาหนดการเดินทาง

วันแรก
23.00 น.

วันทีส่ อง
01.20 น.

วันที่ 22-26, 25-29 มี.ค., 4-8,** 10-14, 17-21, 21-25 เม.ย. 61
วันที่ 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค., 6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. 61
วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
( 5 วัน 3 คืน )

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
เซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ (FM) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์ กายกรรมปักกิง่
เหิ นฟ้ าสู่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FM 890

07.20 น.

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เดินทางถึงสนามบิ นเมืองปั กกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมือง กรุ งปักกิง่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อน
คริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสูร้ บกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิ สต์จีนได้
ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา ตัวเมืองปั กกิ่งปั จจุบนั เมืองปั กกิ่งได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเพื่อต้อนรับโอลิมปิ ค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิ คท่านจะได้เห็นตึ กสู งรู ปร่ าง
แปลกตา อาทิ เช่ น ตึ กมังกร ตึ ก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่ องเที่ ยวทั้งในและต่ างประเทศ บ่งบอกถึ งความ
ทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่ นชม รั บประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง KFC นําท่านผ่านชม ตึก CCTV
ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปั กกิ่งยุคใหม่ได้อย่าง
น่าชื่นชม จากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตู
เมื องโบราณเจิ้ งหยาง, อนุ สาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึ กประธานเหมาเจอตุ ง , ศาลาประชาคม จากจุ ดนี้ ท่านจะได้มองเห็ น
จุ ด สํา คัญ ของจัตุ รั ส แห่ ง นี้ คื อ พลั บ พลาเที ย นอั น เหมิ น ผนัง สองข้า งมี เ ขี ย นภาษาจี น แปลเป็ นไทยคํา ว่ า “ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริ ญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่าน
ประทานเหมาเจ๋ อตุงติ ดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่ แห่ งนี้ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจี นก็ว่าได้ นําท่านผ่าน
ประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถาน
ที่ว่าราชการ และที่ ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิ ง มีการบูรณะซ่ อมแซมไปหลายครั้ง
ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติ
ที่ ยาวนานที่ สุดในโลก นําท่ านเดิ นชมโบราณสถานและสิ่ งก่ อสร้ างที่ คงคุณค่ าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ้ นบนพื้ นที่
720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2.
เขตวังหน้ า มี 3 ตําหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่ สําคัญที่ สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2.
ตาหนักจงเหอ เป็ นสถานที่ พกั รอก่ อนออกว่าราชกาลแผ่นดิ น 3. ตําหนักเป่ าเหอ เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ ยง
รับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตาหนัก
พระนางซู สีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายในพระราชวังนี้ อาคารทั้งหมดสร้างด้วย
เครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ นวดเท้ าสมุนไพรจีน ให้ท่านคลาย
ความเมื่อยล้าด้วยการนวดแผนจีน พร้อมฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีอายุกว่าพันปี
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ปั กกิ่ งเยื้องตะวันออกเฉี ยงใต้ สร้างเมื่ อปี ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่ น
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิ ง กําแพงด้านเหนื อลักษณะกลม ด้านใต้ลกั ษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ า
กลม พื้นดินสี่ เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิ ว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุ ง
หยี่- สถานที่ ต้ งั ป้ ายเทพเจ้า หิ น 3 เสี ยง และกําแพงส่ งเสี ยงสะท้อนเสี ยง (โทรศัพท์), ฉี เหนี่ ยนเตี้ ยน-หอประกอบพิ ธี
บวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่ งปลูกสร้ างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดี ยวกัน ***จากนั้นนาท่ านชมกายกรรมปั กกิ่ง สุ ดหรรษา ที่ มี
ชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงามเป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปักกิ่ง
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ***ลองลิม้ ชิมรสสุ กมี้ องโกเลีย+พร้ อมน้าจิม้ ไทยรสเด็ด สมควรแก่เวลานําท่านเข้า
สู่ที่พกั พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

พระราชวังอีเ้ หอหยวน – วัดหลิงกวน (พระเขีย้ วแก้ว) – ถนนหวังฝู่ จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ชานเมืองปั กกิ่ ง นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน
อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้แปล
ราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ
กวางสู นําท่านชมทะเลสาบคุนหมิงที่ ขุดขึ้ นด้วยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซี หูที่หางโจว เดิ นชม ระเบียง
กตัญํู บนหลังคามีภาพจิ ตกรรมเกี่ ยวกับเทพนิ ยายของจี นหลายเรื่ องมีคุณค่ าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาว
ระเบียงรวม 777 เมตร แวะเลือกซื้ อไข่มุก ครีมไข่ มุกบารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ ี่

กลางวัน

20.00 น.

วันทีห่ ้ า

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไปมีความเชื่ อและรับรู ้
กันสื บมาว่า มีพระทาฐธาตุคือพระเขี้ยวแก้ว ประดิ ษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปั จจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิ ปไตยศรี ลงั กา แวะชม ศูนย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ นของฝาก
อีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ การค้ าหวังฟู่ จิง่ (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ ง
ที่ ใหญ่ที่สุด ในเมืองปั กกิ่ ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรั บคนเดิ นห้ามรถทุกชนิ ดวิ่งผ่าน มี ห้างสรรพสิ นค้า พลาซ่ า และ
ร้านค้าน้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่าง
เพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือก
ซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่ าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้
ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

กาแพงเมืองจีน (ด่ านจูหยงกวน) –หยกจีน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
เช้ า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดิ นทางสู่ ชานเมืองปั กกิ่ งให้ เยี่ยมชมศู นย์ บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้ นชื่ อ
ของประเทศจี นกว่าพันปี และโด่งดังไปทัว่ โลก ให้ท่านฟั งบรรยายสรรพคุณยาจี นอีกแขนง จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่
กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่ สร้างขึ้ นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว
6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์ จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ น
ปึ กแผ่นตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่ งนี้ มาสร้างกําแพงที่มีความหนา
1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองปั กกิ่ ง ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อของฝากลํ้าค่าของ
ปักกิ่ง คือ หยกจีน ที่ข้ ึนชื่อ เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เครื่ องประดับนําโชค นําท่านชม (ด้ านนอก) สนาม
กีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรื อ “รั งนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่ อหนึ่ งที่รู้จกั กันดี ตั้งอยู่ใจ
กลาง โอลิมปิ ค คอมเพล็กซ์ ในกรุ งปั กกิ่ง ซึ่ งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั สถาปนิ กที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog
& de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผชู ้ มในช่วงแข่งขันโอลิมปิ คได้
100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสู ง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท้ งั หมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้าง
หลักทําด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของหลังคากันนํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และ
ยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ น
พื้นที่ที่ผเู ้ ข้าชมสามารถเดิ นเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจี ซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่
ทันสมัย สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้วเสร็ จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้าง
รวม 3,500 ล้านหยวน
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร มือ้ พิเศษ...เป็ ดปักกิง่ พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

ช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย – วัดเจ้ าแม่ กวนอิมกู่ถ่า – ปักกิง่ – กรุ งเทพฯ

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ผีเซี่ ยะ เทพเจ้านําโชคที่ชาวจีนให้ค วามเชื่ อถือ
และมีไว้บูชา เพื่อความโชคดีและรํ่ารวย จากนั้น อิสระช้ อปปิ้ งตลาดรั สเซี ย แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตแห่ งหนึ่ งในปั กกิ่ง มี
สิ นค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้ารองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ ง
เป็ นที่นิยมมากของชาวปักกิ่ง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก
กลางวัน
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมกู่ถ่า ภายในวัดท่านจะพบกับ
เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้งตั้งอยู่ภายในสวนกู่ถ่ากงหยวน มีอายุราวๆ 470 กว่าปี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่
ชุบด้วยทองทั้งองค์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.50 น.
เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ FM 889
00.05+1 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
เช้ า

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ : ตามนโยบายส่ งเสริมการท่ องเที่ยวของจีน ร่ วมกับร้ านค้ าส่ งเสริมท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการ
ประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ บัวหิมะ , หยก , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ร้ านยางพารา , ผีเซียะ
ทีต่ ้ องเข้ า เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ ในด้ านของการค้ าขาย แนะนาสิ นค้ าหลักของประเทศจีนใช้ เวลาประมาณ 45 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง ในการประชาสั มพันธ์ สิ นค้ าแต่ ละแห่ งให้ กบั นักท่องเทีย่ ว

อัตราค่าบริการ
22-26, 25-29 มี.ค.
6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย., 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
4-8, 17-21, 21-25 เม.ย. 61
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค. 61
**10-14 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี **

17,999.-

20,999.-

พักเดี่ยว

3,900.18,999.-

21,999.-

21,999

24,999

4,900.-

เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อ ท่ านเดินทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ ได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นา้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย) 1,500 บาท
- ค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่ เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

@ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการ
บินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

