สถานที่เที่ยวสาคัญ... 3 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กาแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อีเ้ หอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่ จิง่

บินด้ วยเครื่องบินลาใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทียนสิ น
อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ ต์ อาหารปิ้ งย่าง / สุ กมี้ องโกล / เป็ ดปักกิง่ ต้ นตารับโต๊ ะละ 2 ตัว
พิเศษ..เปลีย่ นบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสู งเทียนสิ น-ปักกิง่ 1 เที่ยว
กาหนดการเดินทาง **10-14, 17-21, 24-28 ส.ค. // 31 ส.ค.-4 ก.ย. , 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย. 60

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – เทียนสิ น – ปักกิง่ ( นั่งรถไฟความเร็วสู ง )

08.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
เหิ นฟ้ าสู่เมืองเทียนสิ น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880
เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
รั บประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสู ง เพื่อโดยสารรถไฟสู่ เมือง
ปักกิ่ง รถไฟขบวนที่ D27 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุ ณาทุกท่ านนากระเป๋ าสั มภาระขึน้ ขบวน
รถไฟด้ วยตัวท่ านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่ สามารถนาขึน้ รถไฟได้ อาทิเช่ นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้
** << เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็ วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่ งถือเป็ นความเร็ วอันดับหนึ่ งแบบทิ้งห่ างจากคู่แข่งหลายช่วง
ตัว โดยบริ ษทั Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ข้ ึนมา และจากการทดลอง
วิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทําความเร็ วสู งสุ ดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็ วเฉลี่ยตลอดการ
เดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่ งก็ยงั เร็ วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุ นของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232
ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้ จะเชื่ อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่ อมโยงภาค
กลางของประเทศเข้า กับภูมิภาคที่ ยงั คงพัฒนาล้าหลังอีกจํานวนมาก ถึง กรุ งปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิ มที
ปั กกิ่ งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่ อนคริ สตกาล หลังการปฏิ วตั ิ ลม้ ล้างระบอบสม
บูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิ สต์ จีนได้ชยั ชนะ จึ งประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ ง
ปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา รถโค้ชปรับอากาศ
พักที่ปักกิง่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

11.40 น.
17.05 น.

วันสอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้ านสมุนไพรจีน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – ร้ านชา – กายกรรมปักกิง่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจี นยุคใหม่ เป็ นสถานที่ จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่ องใน
โอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุ สาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลา
ประชาคม จากจุ ดนี้ ท่า นจะได้มองเห็ นจุ ด สํา คัญ ของจัตุ รัส แห่ งนี้ คือ พลับพลาเที ยนอันเหมิน ผนังสองข้างมี เ ขี ย น
ภาษาจีนแปลเป็ นไทยคําว่า“ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหนึ่ ง อีกด้านหนึ่ ง ”ความสามัคคีประชาชน
ทั่วโลกจงเจริ ญ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่ านประทานเหมาเจ๋ อตุ งติ ดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่ แห่ งนี้ เปรี ยบเสมื อน
สัญลักษณ์ประเทศจีนก็วา่ ได้ นําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัย
ราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่วา่ ราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และ
ชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด
รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่ สุดในโลก นําท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขต
หวงห้ามให้ผชู ้ ายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตําหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตําหนักหน้าที่สาํ คัญที่สุด เป็ น
สถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจงเหอ เป็ นสถานที่พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่ าเหอ
เป็ นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ ยงรับรองแขกบ้านแขกเมื อง ผ่านเข้าไปถึ งเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม
ประกอบด้วย จุดสําคัญคือ พระตาหนักพระนางซู สีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน ภายใน
พระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์
นวดเท้ าสมุนไพรจีน ให้ท่านคลายความเมื่อยด้วยการนวดแผนจีน พร้อมฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีอายุกว่าพันปี

กลางวัน

คํ่า

รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนเฉี ยนเหมิน (Qianmen Street) เป็ นถนนสาย
วัฒนธรรมซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กันดี ในกลุ่มนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยือนกรุ งปั กกิ่ ง ถนนสายนี้ ต้ งั อยู่ ณ ใจกลางกรุ งปั กกิ่ ง ใกล้กบั
จัตุรัสเทียน อันเหมิน มีความยาว 845 เมตร กว้าง 21 เมตร มีประวัติความเป็ นมากว่า 600 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ.1550 ในสมัย
ราชวงศ์หมิง เมื่อฮ่องเต้แห่ งราชวงศ์หมิงย้ายเมืองหลวงกลับมาอยู่ที่ปักกิ่ ง พระองค์ได้ใช้ถนนเส้นนี้ ในการเสด็จจาก
พระราชวังต้องห้า มไปยังหอฟ้ าเที ย นถาน เพื่ อทํา พิ ธีบวงสรวงสวรรค์แ ละเซ่ นไหว้บูช าท้องฟ้ าให้ลมฝนราบรื่ น
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนั ถนนเฉี ยนเหมินเป็ นถนนคนเดิน ไม่มีรถราให้ตอ้ งหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชม
บรรยากาศความสวยงามเป็ นอย่างมาก นอกจากความสวยงามของบรรยากาศแบบเก่าๆแล้ว ยังมีร้านค้าของที่ ระลึ ก
อาหารพื้นเมืองให้ท่านได้ชิมได้อีกด้วย จากนั้นแวะไป ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาผลไม้ ชามะลิ ชา
กุหลาบ ฯลฯ ***จากนั้นนาท่ านชมกายกรรมปักกิง่ ที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงามเป็ นอันดับ 1 ในกรุ งปักกิ่ง
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร พาท่านเข้าสู่ที่พกั CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

พระราชวังฤดูร้อน “ อวีเ้ หอหยวน” – ร้ านไข่ มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก + Water Cube – ร้ านผ้าไหม –
ถนนหวังฝูจิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังอาหาร นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงาม
ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประฝชจ ึ า

วันทีส่ ี่

บัวหิมะ – กาแพงเมืองจีน (ด่ านจูหยงกวน) – สวนดอกลาเวนเดอร์ – ร้ านหยก – ตลาดรัสเซีย

เช้า

ค่า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเยี่ยมชม ศู นย์ บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้นชื่ อของประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไป
ทัว่ โลก ให้ท่านฟั งบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ด
ของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์ จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่นตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6
เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความ
ยาวรอบโลก
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ซึ่ ง 1 ปี จะบานเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
สวยงามตระการตาเป็ นร้อยๆ ไร่ ดอกกําลังบานสะพรั่งรอคอยการเก็บเกี่ ยว อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของทุ่ง
ดอกลาเวนเดอร์ สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองปั กกิ่ง (ขึน้ อยู่สภาพอากาศ) ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อ
ของฝากล้ า ค่ า ของปั กกิ่ ง คื อ หยกจีน ที่ ข้ ึ นชื่ อ เลื อกซื้ อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เ ย้า เครื่ อ งประดับ นาโชค
จากนั้น อิสระช้ อปปิ้ งตลาดรั สเซี ย แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตแห่ งหนึ่ งในปั กกิ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
เสื้ อผ้ารองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวปั กกิ่ง เนื่ องจาก
สิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร พักที่ CITY INN HOTEL หรือ TAIHUA SHANGYUE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

ผีเซี่ยะ – เทียนสิ น – ถนนวัฒนธรรม – วัดเจ้ าแม่ ทบั ทิม– เทียนสิ น – ดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี่ยะ เทพเจ้านําโชคที่ชาวจีนให้ความเชื่ อถือและ
มีไว้บูชา เพื่อความโชคดีและรํ่ารวย นําท่านเดินทางกลับเมืองเทียนสิ น เป็ นเมืองขึ้ นตรงต่อส่ วนกลาง ห่ างจากปั กกิ่ ง
120 กิโลเมตร เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สาํ คัญของภาคเหนื อ เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญในการขนส่ งทางเรื อ
ไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเก่าของเมืองเทียนสิ น มีเหล็กกล้า การผลิตเครื่ องจักร เคมี
พลังงานไฟฟ้ า ปั่ นทอ วัตถุก่อสร้าง ทํากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี ทําเรื อ รถยนต์ ขุดนํ้ามัน ปิ โตเลียม
แทรกเตอร์ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช นาฬิกา เครื่ องโทรทัศน์ และเครื่ องถ่ายรู ปฯ
รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็ นศูนย์
รวมของร้านรวงที่ จาํ หน่ าย หนังสื อ เครื่ องกระเบื้ อง พรม งานฝี มือ ของที่ ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง
สมควรแก่เวลานําท่าน นมัสการหม่ าโจ้ ว (เจ้ าแม่ ทับทิม) ณ ศาลหม่าโจ้ว เทพธิ ดาผูพ้ ิทกั ษ์นกั เดิ นทาง เชื่ อว่านมัสการ
เหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ จากนั้นนําท่านชมถนนสายยุโรปที่มีบา้ นเรื อนทรงยุโรป สะอาดเป็ นระเบียงและ
งดงามให้ท่านได้เดินถ่ายรู ป สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน บริการอาหารค่า ( KFC กล่ อง )
เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 879
เดินทางกลับถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ…

กลางวัน

กลางวัน

18.20 น.
22.20 น.
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หมายเหตุ : ตามนโยบายส่ งเสริมการท่องเทีย่ วของจีน ร่ วมกับร้ านค้ าส่ งเสริมท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการ
ประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีเซียะ
ทีต่ ้ องเข้ า เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นความรู้ ในด้ านของการค้ าขาย แนะนาสิ นค้ าหลักของประเทศจีน
ใช้ เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ในการประชาสั มพันธ์ สิ นค้ าแต่ ละแห่ งให้ กบั นักท่ องเทีย่ ว

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง
17-21, 24-28 ส.ค. // 31 ส.ค.-4 ก.ย. 60
7-11, 14-18, 21-25 ก.ย. 60
**10-14 ส.ค. 60

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี ** พักเดี่ยว

15,999.-

18,999.-

3,900.-

17,999.-

20,999.-

4,900.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000-3,000 บาท ต่ อร้ านต่ 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 จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)
- 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 วนน้าหนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต

3. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน
ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ ือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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

