ิ 4 ว ัน3 คืน
CODE: XW-B92 : ท ัวร์ปก
ั กิง กําแพงเมืองจีน เทียนสน

ปักกิง:
อาหาร:
ทีพ ัก:

จ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน พระราชว ังต้องห้ามกูก
้ ง พระราชว ังฤดูรอ
้ นอวีเ0 หอหยวน
้ ปปิ0 งตลาดร ัสเซย
ิ
ี
สงมห
ัศจรรย์ของโลกกําแพงเมืองจีน ชมกายกรรมปักกิง ชอ
Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกย
ี0 ากี0 พร้อมเครืองดืมไม่อน
ั0
0ี องโกล ,อาหารแต้จวิH
เป็ดปักกิง ไวน์แดง , สุกม
โรงแรมระด ับ 4 ดาว (ปักกิง 3 คืน)

เดินทางสบายโดยสายการบิน NOKSCOOT ลําใหญ่ B777-200ER 415 ทีนงั
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

15-18 มี.ค.61
22-25 มี.ค.61
29 มี.ค.-1เม.ย.61
5-8 เม.ย.61
12-15 เม.ย.61
13-15 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
19-22 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
3-6 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
26-29 พ.ค.61

15,888
16,888
16,888
16,888
18,888
18,888
18,888
15,888
15,888
15,888
14,888
13,888
14,888
15,888

ราคาเด็ก

ไม่มรี าคาเด็ก
INF 5,000฿

พ ักเดียวเพิม

ทีนงั

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

31 พ.ค.-1มิ.ย.61
7-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61

15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888

ไม่มรี าคาเด็ก
INF 5,000฿

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ว ันแรก:

ิ
สนามบินดอนเมือง-เทียนสน

10.00 น.

ั0 3 ผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์
คณะเดินทาง พร้อมก ันทีชน
เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร ้อมข ้อแนะนํ าขันตอนจาก
เจ ้าหน ้าที) กระเป๋ าทุกใบจะต ้องฝากให ้กับทางเจ ้าหน ้าทีสายการบินด ้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบิน
ิ โดยสายการบิน
เดินทางสู่ เทียนสน
เทียวบินที XW880
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือง*(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ิ สาธารณร ัฐประชาชนจีน นํ าท่านผ่านพิธก
เดินทางถึง เทียนสน
ี าร ตรวจคนเข ้าเมืองและรับกระเป๋ า
ิ จากนั น
่ ถานีรถไฟเทียนสน
สัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท ้องถิน เพือนํ าท่านขึนรถไฟใต ้ดิน เดินทางสูส
นํ า ท่า น สั ม ผั ส ประสบการณ์ พ เิ ศษ นงรถไฟความเร็
ั
ว สู ง หวั จรวด
Bullet Train เดินทางสู่ ปักกิง *ใช ้เวลาประมาณ 45 นาที ด ้วย
ความเร็วสูงสุด 295 กม.ต่อชัวโมง* (เพือสะดวกต่อการขึนรถไฟ ควร
เตรีย มกระเป๋ าแบบมีล อ้ ลาก )เดิน ทางถึง สถานี ร ถไฟปั กกิง นคร
ปักกิง เมืองประวัตศ
ิ าสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิงเคยเป็ นเมืองสําคัญทาง
การค ้าของอาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัต ิ
ล ้มล ้างระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าช และการสู ้รบกลางเมือ ง ค.ศ.
1949 พรรคคอมมิวนิสต์จน
ี ได ้ชัยชนะ จึงประกาศตังรัฐบาลและกรุงปั กกิง
เป็ นเมืองหลวงของประเทศนั บแต่นันมา นํ าท่านขึนรถโค ้ชปรับอากาศเดิน
่ พั
ทางเข ้าสูท
ี ก
่
เข้าสูทพ
ี ัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระด ับใกล้เคียง
ก ัน (ไม่มบ
ี ริการอาหารคํา)

13.20 น.
18.50 น.

ว ันทีสอง: จ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน-พระราชว ังกูก
้ ง-พระราชว ังฤดูรอ
้ น-กายกรรมปักกิง
อาหารเชา้ ,เทียง,เย็น
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม
่ ูนย์รวมชาวจีน จ ัตุร ัสเทียนอ ันเหมิน จัตุรัสทีใหญ่ทสุ
เดินทางสูศ
ี ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุค
ใหม่ สถานทีจัดงานพิธเี ฉลิมฉลองเนืองในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพือเป็ นทีระลึกกับอนุสาวรียว์ รี
ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั นนํ าท่านผ่าน
้ ง สถานทีว่ า
ประตู เ ข ้าสู่ นครโบราณ หรือ พระราชว งั ต้อ งห้า มกู ก
ราชการและทีประทับของจักรพรรดิE 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและ
ชิง ชมโบราณสถานและสิงก่อสร ้างทีทรงคุณค่าทางประวัตศ
ิ าสตร์ สร ้างขึน

เทียง
บ่าย

คํา

บนพืนที 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอ
่ าคารเครืองไม ้ทีประกอบด ้วยห ้องหับต่างๆถึง 9,999 ห ้อง ชมพระ
ตําหนักว่าราชการ พระตํ าหนั กชันใน ห ้องบรรทมของจักรพรรดิE และห ้องว่าราชการหลังมูล
่ ไม
ี ้ไผ่ของพระ
นาง ซูสไี ทเฮาจากนั น ผ่านชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิงหรือตึกไข่ ตังอยูใ่ กล ้กับจัตุรัส
เทียนอันเหมิน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เป็ดปักกิง
นํ าท่านเดินทางไปชม พระราชว ังฤดูรอ
้ นอวีเ0 หอหยวน อุทยานทีใหญ่
ทีสุดของประเทศจีน สร ้างขึนเมือประมาณ 800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนห
ี ทเฮาและ
มิงทีขุด ขึนด ้วยแรงงานคนล ้วน ชมทีประทั บ ของพระนางซูส ไ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญKูและเรือหินอ่อน จากนันพาชม โรงงาน
ไข่มุกนํ า0 จืด ทีเพาะเลียงในทะเลสาบ ปั จจุบันประเทศจีนสามารถผลิต
เพือส่งออกไปขายทัวโลกได ้ไม่ตํากว่าปี ละ 199,500 กิโลกรัม นั บว่าเป็ น
ประเทศทีผลิตไข่มุกนํ าจืด รายใหญ่ทสุ
ี ดในเวลานี ให ้ ท่านได ้มีโอกาส
เลือกซือไข่มก
ุ ครีมบํารุงผิวไข่มก
ุ ธรรมชาติทเหมาะกั
ี
บทุกสภาพผิว เพือบํารุงผิวหน ้าและกาย ให ้เปล่ง
ปลังและขาวใสอย่างเป็ นธรรมชาติจากนันนํ าท่านผ่อนคลายความเมือยล ้าด ้วยการนวดฝ่ าเท ้า โดยการแช่
เท ้าด ้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที ศูนย์วจ
ิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณฟั งเรืองราวเกียวกับ
การแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึงปั จจุบัน การส่งเสริมการใช ้สมุนไพรจีนทีมีมานานนั บพันปี พร ้อมรับฟั งการ
วินจ
ิ ฉั ยโรคโดยแพทย์ผู ้เชียวชาญ
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษเป็ดปังกิง ไวน์แดง
หลังอาหารคํา พาชม กายกรรมปักกิง สุดยอดกายกรรมทีตืนตาตืนใจทีน่าประทับใจ

่ พ
เข้าสูท
ี ัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระด ับใกล้เคียงก ัน

ว ันทีสาม : กําแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ภาพ3มิต ิ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก
อาหารเชา้ ,เทียง,เย็น
เชา้

เทียง
บ่าย

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปชมความยิงใหญ่ของ“กําแพงเมืองจีน” (ด่านจียงกวน) ทีถือว่าเป็ นด่านทีสวยทีสุด
ของกํ าแพงเมืองจีน ท่านจะได ้เห็ นสิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000
กิโลเมตร เป็ นสิงก่อสร ้างทีมีขนาดใหญ่ท ีสุด และใช ้เวลาสร ้างนานทีสุดในโลก ทีเกิด ขึนด ้วยฝี มือของ
มนุ ษ ย์ มีก ารเกณฑ์แ รงงานเกือ บล า้ นคน และยั ง มีแ รงงานจากพวก
นักโทษผู ้ซึงถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล ้องคอ คนเหล่านีต ้องทํางาน
ในถินทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมเิ ลวร ้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดู
ร ้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต ้องอดๆ อยากๆ
เพราะเสบียงทีส่งมามัก ถูก ขโมยกินหรือ ถูกยัก ยอกนํ า ไป
ขาย คนงานนั บพันจึงต ้องล ้มตาย ร่างถูกฝั งอยู่ใต ้กํ าแพง
กําแพงเมืองจีนจึงได ้รับการขนานนามว่าเป็ น “หลุมฝังศพ
ทียาวทีสุดในโลก” รวมๆ แล ้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000
กิโลเมตร ซึงสามารถล ้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนทีจะมีการ
ใช ้อิฐในการก่อสร ้าง กําแพงเมืองจีนถูกสร ้างขึนโดยใช ้หิน
ดิน และไม ้ บางครังมีก ารแพ็ ค ดินไว ้ระหว่า งไม ้แผ่นใหญ่
และมัดไว ้ด ้วยกันโดยเสือทอบริเวณใกล ้กรุงปั กกิง กํ า แพงเมืองจีนถูก
สร ้างโดยใช ้หินอ่อ น ในบางสถานทีกํ า แพงถูก สร ้างโดยใช ้หินแกรนิต
บางแห่งก็ใช ้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กํ าแพงถูกสร ้างโดยใช ้โคลน
ทําให ้ชํารุดได ้ง่ายกว่า กําแพงเมืองจีนทีเราเห็นกันทุกวันนี ส่วนใหญ่ถูก
สร ้างในราชวงศ์หมิง
0ี องโกล
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร เมนู สุกม
แวะชมอัญ มณีทประเทศจี
ี
นยกย่องว่ามีค่าอย่า งลํ าเลิศ ยิงกว่าทองและ
เพชรนั นก็คอ
ื หยกจีน ชาวจีนมีความเชือว่าหยกเป็ นอัญมณีลําค่า เป็ น
สิรม
ิ งคลแก่ ผู ้ทีได ้มาครอบครอง ทําให ้ชีวต
ิ เจริญรุง่ เรือง ส่งเสริมให ้เกิด

คํา

ความเจริญก ้าวหน ้า มังคัง โชคดี อายุยน
ื ยาว ให ้ท่านได ้เลือกซือ กําไลหยก แหวนหยก หรือ
ิ ภ ัณฑ์ภาพ3มิต ิ พิพธ
ิ ภัณฑ์ท ี
เผ่าเย ้า ซึงเป็ นเครืองประดับนํ าโชค จากนั นนํ าท่านชมพิพธ
รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิต ิ ทีท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยูใ่ นภาพจํ าลองเหตุการณ์นันๆได ้
อย่างเสมือนจริงจากนั น นํ าท่านแวะซือยาแก ้นํ าร ้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบ ัวหิมะ” ยาประจํ า
ื
บ ้านทีมีช อเสี
ยง
ผ่า นชมสนามกีฬ าโอลิม ปิ ก สนามกีฬ าหลั กทีใช ้ในการแข่งขันกีฬ า
โอลิม ปิ กฤดู ร อ้ น 2008 ซึงมีช ือเล่ น ว่ า รั ง นก เนื องจากรู ป แบบโครงสร า้ งทีคล ้ายรั ง เริม
ก่อสร ้างเมือเดือนธันวาคม 2546 สร ้างเสร็จในปี 2550 ได ้รับการออกแบบโดย Herzog &
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปั ตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute)
มีขนาดความจุ 1 แสนทีนั ง เดินทางสู่ ร้า นยางพารา เลือกซือผลิต ภัณฑ์ท ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ
หมอน ผ ้าห่ม ทีนอน กระเป๋ า รองเท ้า ฯลฯ
ี ้ ูด
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซฟ
่ พ
เข้าสูท
ี ัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระด ับใกล้เคียงก ัน

ี -สนามบินเทียนสน
ิ -สนามบินดอนเมือง
ว ันทีส ี : ตลาดร ัสเซย
เชา้

เทียง
บ่าย
19.50 น.
23.55 น.

อาหารเชา้ ,เทียง,--

บริการอาหารเชา้ ทีห้องอาหารของโรงแรม
ั สถานทีสําคัญอีกแห่งหนึงของเมืองปั กกิง เป็ นประตูเมืองซึงในสมัยโบราณ ก่อนทํ า
เดินทางสู่ ประตูชย
ั นี และทีนีท่านจะได ้ศาสตร์แห่งการ
การรบ จะมีการบวงสรวง และขอพรจากผีชวิ ประจํ าเมืองทีประตูชย
เสริมบารมี ศาสตร์การแก ้ไขฮวงจุ ้ยของชาวจีน และท่านทีทํ าการค ้าขาย หรือทํ าธุรกิจ สามารถเช่า “ผี
ชวิ ” เพือนํ าไปตังเป็ นเครืองรางของมงคลกับบ ้าน ห ้างร ้าน และกิจการของท่านจากนั นอิสระช ้อปปิ งที
ตลาดร ส
ั เซ ีย ซึงเป็ นแหล่งช ้อปปิ งทีอยู่บ นถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั งอยู่ภ ายใน บริเ วณทีตั งของ
สถานทูตนานาชาติ มีร ้านค ้ากว่า 300 ร ้านตังเรียงรายไปตามสองข ้างถนน ไม่ว่าจะเป็ น ผ ้าไหม, เสือผ ้า ,
งานฝี มอ
ื , เครืองหนัง , ของทีระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสิน
เดินทางกล ับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
เทียวบินที XW879
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือง*(สายการบินมีบริการจําหน่ายอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางกล ับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสว ัสดิภาพ

ิ ลูกค้าจําเป็นต้องร ับทราบก่อนเดินทาง
สงที
- เนืองจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษทีได ้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง
ิ ค ้าพืนเมืองให ้นักท่องเทียวทัวไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก,
กําหนดให ้มีการ ประชาสัมพันธ์สน
ใบชา, นวดฝ่ าเท ้า, ไข่มก
ุ , ผ ้าไหม, ผีชวิ ซึงจําเป็ นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด ้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับ
ื นอยู่กับความ
นั กท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร ้านรัฐบาลทุกร ้านจํ าเป็ นต ้องให ้ทุกท่านแวะเข ้าไปชม แต่จะซือหรือไม่ซอขึ
พอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก ไม่มก
ี ารบังคับซือใดๆทังสิน
*** หากลูกค ้าท่านใดไม่รว่ มเดินทางตามรายการ หรือไม่เข ้าร ้านสินค ้าพืนเมืองหรือร ้านของรัฐบาลร ้านใดๆก็ตามทีระบุไว ้
ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค ้าต ้องจ่ายค่าชดเชยเพิม ร ้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค ้า 1 ท่าน โดยไกด์ท ้องถิน
จะเป็ นผู ้เก็บเงินจากลูกค ้าโดยตรง ***
- ลูกค ้าท่านใดทีอยูต
่ า่ งจังหวัดและต ้องออกตัiวภายในประเทศ (หรือเครืองบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน ้า และทุกบรรทัด เนืองจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
ื0 บ ัตรโดยสารภายในประเทศ เพือเดินทาง
สายการบิน เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณี ทา
่ นต้องซอ
มาทีสนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษ ัทฯก่อนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่ า ช ้า ของเทียวบิน การยกเลิก เทียวบิน มีก ารยุ บ เทียวบิน รวมก น
ั ตารางการการเดิน ทางมีก าร
ิ
เปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจ ารณาสถานการณ์ แ ล้ว ว่า อยู่นอกเหนือ ความควบคุม หรือ เหตุผ ลเช ง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภ ัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและร ับทราบว่า ผูจ
้ ัดจะไม่ร ับผิดชอบและไม่
้ า่ ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
สามารถคืนค่าใชจ
่ จีนสําหร ับเดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
่ แบบกรุป
่ รวมในค่าท ัวร์แล้ว
กรุป
๊ นีเ0 ป็นการยืนวีซา
๊ ค่ายืนวีซา
ํ
่
ื
่ แบบกรุป
เอกสารในการทําวีซาจีนสาหร ับหน ังสอเดินทางประเทศไทย (กรณีทําวีซา
๊ )
ํ เนาหน้าพาสปอร์ต *ต ้องมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต ้องมีหน ้าว่าง อย่าง
1. สา
น ้อย 2 หน ้า สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก มิฉะนันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข ้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ื เดินทาง (หน้าทีมีรป
ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหน ังสอ
ู ท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน

ั
่ มาทาง E-mail เมือท่านตกลงทําการ
ชดเจน
ไม่ดา
ํ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด สง

จอง
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต ้องไม่มก
ี าร ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ ้าเกิดการชํารุด เจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก
นอกประเทศของท่านได ้)

ี า่ ยหน้าตรง ขนาด 2 นิว พืน
ี าวเท่านน
0 หล ังสข
2. รูปถ่ายสถ
ั0 ท่านละ 2 รูป ลูกค้าถือไปทีสนามบินเอง ณ ว ันเดินทาง
(รูปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจ ิ เท่านัน ต ้องไม่ใช ้สติk กเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จาก คอมพิวเตอร์)
3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม ลูกค้าถือไปที
ื เดินทางต้องเป็นเล่มทีสง
่ ชอให้
ื
่ เท่านน!!
สนามบินเอง ณ ว ันเดินทาง (หน ังสอ
เราทําวีซา
ั0

(ต ัวอย่างหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย)
สําคัญมาก: กรุณานํ าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถ่ายมาในวันเดินทาง
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีทท่
ี านลืมนํ ารูปถ่ายมา หรือ นํ าหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง (กรณีทําวีซา
่ แบบเดียว ต้องชําระเพิม ท่านละ 2,000 บาท)
เอกสารในการทําวีซา
1.หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนันบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข ้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
ี าวเท่านัน และต ้องไม่ใช่สติk กเกอร์ หรือรูปพรินซ์จาก
3.รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพนหลั
ื
งสข
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจ ิ เท่านัน )
4.สําเนาทะเบียนบ ้าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลียนชือ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู ้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซา่ จีนใช ้เวลาประมาณ 4 วันทําการ (อัตราค่าวีซา่ ด่วน ทีต ้องจ่ายเพิมให ้สถานทูตจีน เมือท่านส่ง
หนังสือเดินทางหรือเอกสารล่าช ้า **ยืนวีซา่ ด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 800 บาท
ื เดินทางชาวต่างชาติ
กรณีหน ังสอ
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต ้องใช ้ และ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติมกรุณาสอบถามข ้อมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง เนืองจากผู ้
เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
้ า่ ยเพิมเติม
*** ออกเดินทางขนตํ
ั0 า 20 ท่าน หากเดินทางตํากว่ากําหนด มีความจําเป็นทีต้องเรียกเก็ บค่าใชจ
ิ ธ์ในการปร ับเปลียนราคาเพิม หากมีการปร ับขึน
0 ของภาษีนํา0 ม ันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
ขอสงวนสท
***การน ับอายุเด็ก ใชว้ ัน เดือน ปี เกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และว ันทีเดินทาง เป็นเกณฑ์ในการน ับอายุ***
อ ัตราค่าบริการรวม
ิ (TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)
1.ค่าตัวi เครืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสน
2.ค่าวีซา่ ท่องเทียวจีนแบบกรุ๊ปสําหรับผู ้ทีถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกล ับพร้อมคณะเท่านน)
ั0
3.ค่าโรงแรมทีพัก 3 คืน (พักห ้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห ้องเดียวกันจะเป็ นห ้องแบบเตียงคูแ
่ ละเสริมเตียงสปริง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช ้า กลางวัน และเย็นหรือคําตามทีระบุไว ้ในรายการ)

5.ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว ้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามทีสายการบินกําหนด
7.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททํา
ไว ้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็ บไข้ได้ป่วย)ทังนีย่อมอยูใ่ นข ้อจํากัดทีมีการตกลงไว ้กับบริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี
ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต ้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี )
2.ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
่ งพิเศษ ค่ามินบ
ค่าทีวช
ี อ
ิ าร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทําหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทําหนังสือเดินทางและวีซา่ ชาวต่างชาติ และ ต่างด ้าว
5.ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนําหนักกระเป๋ าเกินท่านต ้องชําระค่า
นํ าหนักกระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามทีทางสายการบินเรียกเก็บ
6.(6.1)ค่าทิปไกด์และคนข ับรถปักกิง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
ี ค่าทิปเท่าผูใ้ หญ่)
(6.2)ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ 400บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสย
เงือนไขในการจอง ม ัดจําท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และชําระสว่ นทีเหลือก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 15 ว ันล่วงหน้า
ิ ธิยกเลิกการจัดหรือ
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดใดผู ้จัดมีสท
ยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชันตัiวเครืองบินเป็ นราคาแบบซือขาด ต ้องเดินทางตามวันทีทีระบุบนหน ้าตัiว
เท่านั น เมือท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมดแล ้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธิใE นการคืนเงินไม่วา่ กรณีใดทังสิน เมือออกตัiวไปแล ้วในกรณีทท่
ี านไม่สามารถเดินทางพร ้อมคณะไม่วา่
ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัiวเครืองบินไม่สามารถนํ ามาเลือนวันหรือคืนเงินได ้

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต ้องและความเข ้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค ้าและบริษัท
ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
ิ ธิท
0 ในกรณีทมี
1. บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
y จะเลื
ี
อนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึน
ี ผร
ู ้ ว่ มคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
E ารเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใE นการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
5. รายการท่องเทียวสามารถสลับปรับเปลียนได ้ตามความเหมาะสม โดยคํ านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
7. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี / ปลอด
บุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีเข ้าพัก ทังนีต ้องขึนอยูก
่ ับความพร ้อมให ้บริการของแต่ละ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณี ผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือ เป็ นพิเศษ อาทิเ ช่น ใช ้วิวแชร์ กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่า งน ้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง และอาจมีคา่ บริการเพิมเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
โดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผู
ี ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไE ม่คน
ื ค่าบริการต่างๆไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
12. บริการนํ าดืมท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ทีบริษัทฯได ้ทําไว ้สําหรับความคุ ้มครองผู ้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบต
ั เิ หตุจากการเดินทาง
ท่องเทียว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทียว เท่านัน ไม่ได ้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือนไข

กรมธรรมของบริษัทฯได ้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้เข ้าใจและยอมรับข ้อตกลงแล ้วเมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่าน
สามารถซือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้ จากบริษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองให ้
ละเอียด)
14. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้ทังหมด

