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จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้า
หอบูชำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิง่







EASELF HOTEL
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว
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พระรำชวังฤดูร้อน-ร้ านไข่ มุก-ร้ านใบชา-ผ่ำนชม
สนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยนำ้ -THE PLACE
ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR
ร้ านหยก-กำแพงเมืองจีนด่ ำนจวีหยงกวน
SNOW WORLD-ร้ านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้ านผีชิว-ช้ อปปิ้ งตลำดรัสเซีย-ร้ านผ้ าไหม
ปักกิง่ -กรุ งเทพฯ (TG615 : 17.05-21.20)



*** พิเศษ !! รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น , ค่าทิปคนขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว ***
(SHPEKTG1) ปั กกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5D4N (TG) ปี ใหม่ / GIRL-RE220616
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กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 60
วันแรก
07.00 น.
10.10 น.
15.50 น.
ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

20.00 น.

กรุ งเทพฯ–ปักกิง่
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู
3 บริ เวณ ISLAND-D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำก
ทำงบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง
เหิ รฟ้ ำสู่ ปักกิง่ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG614 
เดินทำงถึง สนำมบินกรุ งปั กกิ่ง เมืองประวัติศำสตร์ เก่ำแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสำคัญทำงกำรค้ำของ
อำณำจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกำล ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ภตั ตำคำร
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้า-หอบูชำเทียนถำน-กำยกรรมปักกิง่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศำลำประชำคมที่สำมำรถบรรจุคนได้นบั
หมื่นคน ชมอนุเสำวรี ยว์ รี ชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็ นที่ระลึก จำกนั้นนำท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่ พระรำชวัง
กู้ก ง ซึ่ ง ในอดี ตเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของจัก รพรรดิ์ ในสมัย รำชวงศ์หมิ งและชิ ง รวม 24 รั ชกำล ภำยใน
ประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นำท่ำนแวะร้ำน นวดเท้ ำ ชมกำรสำธิ ต กำรนวดเท้ ำ ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในกำรผ่อนคลำยควำมเครี ยด ปรับ
สมดุลให้กำรไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชำติ นำท่ำนชม หอบูชำเทียนถำน ซึ่ งก่อสร้ ำงขึ้ นด้วย
สถำปั ตยกรรมที่สง่ำงำม มีควำมสู ง 38 เมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำงกว้ำง 30 เมตร สร้ ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1420
จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ ำนผีชิว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน, โชว์ควงของ เป็ นต้น
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
พระรำชวังฤดูร้อน –ร้ านไข่ มุก-ร้ านใบชา-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยนำ้ –THE PLACE
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม พระรำชวังฤดู ร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่ งเป็ นพระรำชวังที่พระนำงซู สีไทเฮำทรงโปรดปรำน
มำก ทั้ง ยัง เป็ นสถำนที่ ว่ำ รำชกำรของพระนำงด้ว ย ท่ ำ นจะได้ช มควำมงำมของทะเลสำบคุ น หมิ ง
ทะเลสำบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงำนคน จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ ำนไข่ มุก เลือกซื้ อครี มไข่มุกบำรุ งผิว ที่ทำจำก
ไข่มุกน้ ำจืดที่เพำะเลี้ยงในทะเลสำบ
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร
นำท่ำนแวะ ร้ ำนใบชำ ชิมชำอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชำที่มีชื่อเสี ยงต่ำงๆ นำท่ำน ผ่ ำนชมสนำมกีฬำรังนก
ออกแบบโดยเดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่ อดังของโลก มีลกั ษณะภำยนอกคล้ำยกับ "รังนก" ซึ่ งภำยในยังมี
สระว่ำยนำ้ แห่ งชำติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนำกำรคล้ำย " ก้ อนน้ำสี่ เหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซึ่ ง PTW and
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทำเป็ นโครงร่ ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ จำกนั้นนำท่ำน
ช้อปปิ้ งที่ยำ่ น THE PLACE ชมควำมอลังกำรยิง่ ใหญ่ของเพดำนจอ LCD ขนำดกว้ำง 6,000 ตำรำงเมตร
 รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซี ฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่ อดัง เพื่อให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด

(SHPEKTG1) ปั กกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5D4N (TG) ปี ใหม่ / GIRL-RE220616
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย
17.05 น.
21.20 น.

อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนื้อ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด
พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่ อั้น เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้าผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้ องถิ่น และ
ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไม่ ต้อง
แจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
ร้ านหยก-กำแพงเมืองจีนด่ ำนจวีหยงกวน-SNOW WORLD –ร้ านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อเป็ นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงสู่ กำแพงเมืองจีนด่ ำนจวีหยงกวน หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ งสร้ำงในสมัยจักรพรรดิ์
จิ๋นซี มีควำมยำว 10,000 ลี้ หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ ก+ี้ น้าจิ้มไทยรสเด็ด
นำท่ำนสู่ SNOW WORLD สถำนที่แห่ งนี้ เองที่จะทำให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ บนลำน ซึ่ งมี
ระดับควำมหนำของหิ มะอยู่ใ นรำว 60 – 100 เซนติ เมตร พรั่ ง พร้ อมไปด้วยอุ ป กรณ์ กำรเล่ นบนลำน
น้ ำแข็งอย่ำงครบครัน ได้แก่ แผ่ นเลือ่ นสกีหิมะ, ม้ ำลำกเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนว์ โมบิล, เครื่ องเล่ นสไลด์
จำกภูเขำน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมำกมำย รวมทั้งกิจกรรมบนลำนน้ำแข็งที่จะทำให้ ท่ำนได้ สนุกสนำนจนลืม
เวลำ (หมำยเหตุ : รำคำทัวร์ นี้ไม่ รวมค่ ำเช่ ำอุปกรณ์ , ค่ ำเครื่ องเล่ น และค่ ำครู ฝึกอุปกรณ์ ) จำกนั้นนำท่ำน
แวะ ร้ ำนยำบัวหิมะ ยำสำมัญประจำบ้ำนที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษำผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ ำร้อนลวก เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์กลำงสำหรับกำรช้อปปิ้ งที่คึกคักมำกที่สุดของเมืองหลวงปั กกิ่ง
เชิญท่ำนอิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
ร้ านผีชิว-ช้ อปปิ้ งตลำดรัสเซีย-ร้ านผ้ าไหม-ปักกิง่ -กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ ำนผีชิว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน นำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดรัสเซีย เพื่อ
เลือกซื้ อสิ นค้ำขำยส่ งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นำท่ำนแวะ ร้ ำนผ้ำไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำที่ทำจำกผ้ำไหม เช่น ผ้ำห่ม
เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ เป็ นต้น สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
เหิ รฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG615 
ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ...............    
********************************
ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 15 ท่ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ:ตำมนโยบำยร่ วมกับกำรท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพันธ์ สินค้ ำพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านนวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก, ร้ านใบชา, ร้ านหยก, ร้ านบัวหิมะ ร้ านผีชิว,ร้ านผ้ าไหม
ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ
ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
(SHPEKTG1) ปั กกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5D4N (TG) ปี ใหม่ / GIRL-RE220616
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ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง

*ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษทั ฯ
จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก*

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2 ท่ ำน
รำคำท่ ำนละ
(รำคำพิเศษไม่ มรี ำคำเด็ก)

พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่
ท่ ำนละ

วันที่ 29 ธันวำคม 2559 – 02 มกรำคม 2560
วันที่ 30 ธันวำคม 2559 – 03 มกรำคม 2560

30,900 บำท

5,500 บำท

รำคำจอยแลนด์ ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

15,000 บำท

5,500 บำท

หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ มีรำคำเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ ำ ซึ่ งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะ
น้ำมันโลกที่มีกำรปรั บรำคำสู งขึ้น ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ งทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั กำรเปลี่ยนแปลงของสำย
กำรบิ น สภำพทำงกำรเมื อ ง ภัย ทำงธรรมชำติ แต่ ย งั คงจะรั ก ษำมำตรฐำนกำรบริ กำรและยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ (รำคำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมันเพิ่มเติมจำกรำคำที่
กำหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร รวมถึงค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ ตไทย)
3. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน) , อำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร

5. ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น , ค่ ำทิปคนขับรถ และ ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ว

6. น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ ครองผูเ้ อำ
ประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี ขึ้ นไป
ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุ ไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ใน
ข้อจำกัดที่ มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ หรื อจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลู ก ค้ ำท่ ำ นใดสนใจ ซื้ อ ประกันกำรเดิ นทำงเพื่อ ให้ ค ลอบคลุ มในเรื่ อ งของสุ ขภำพ ท่ ำ นสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษั ท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กับระยะเวลำ
กำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชี วิต หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ำยใต้อำนำจ
ของสุ รำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน,
กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ำหนังสื อเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
4. ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ และ
หัก ณ ทีจ่ ่ ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูก
ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
2. เนื่ องจำกรำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ำยมัดจำแล้ว
ถ้ำผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หำกมีกำรยิกเลิกหรื อขอเลื่อน
กำรเดินทำง ผูจ้ องจะไม่สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิ กกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ ดิ นทำงใหม่มำแทนได้ทนั ก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำยังไม่มีกำรยืน่ วีซ่ำ หรื อมีกำรเสี ยค่ำใช้จ่ำยอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ ดินทำงใหม่มำแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีกำรยื่นวีซ่ำไปแล้ว
หรื อมีค่ำใช้จ่ำยอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริ งเท่ำนั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิกกำรเดิ นทำง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผูเ้ ดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิ ก
ต้องรับผิดชอบชำระค่ำธรรมเนี ยมกำรเปลี่ยนชื่ อตัว๋ 3,000 บำท + ค่ำตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และ
วันเดินทำงนั้นๆ + ส่ วนต่ำงของภำษีน้ ำมันเชื้ อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เฉพำะเท่ำที่ได้
จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริ งเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็ นต้น (ค่ำตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทำงที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู ้
เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทำงสำยกำรบินทำเงินคืนให้ซ่ ึ งอำจจะใช้ระยะเวลำประมำณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง (ไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่ ำน มีหัวหน้ ำทัวร์
ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ำนออกเดิ นทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทำงพร้ อมคณะถื อว่ำ
ท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุ ใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
6.3
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
6.4
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 – 6 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
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6.5

ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีกำรกำรั นตี
ค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือ
ค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ

หมำยเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อกำร
ควบคุมของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสู ญหำย,
ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
5. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำก
ไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำก
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวน
สิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว
เท่ำนั้น
9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ ำใช้จ่ำ ยทุ ก อย่ำ ง ทำงบริ ษ ทั ฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำ ยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่ อนออก
เดินทำงแล้ว
10. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิ ดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่ อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดิ นทำงพร้ อมคณะไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่ อท่ำนตกลงชำระเงิ นไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถื อว่ำท่ำนได้ยอมรั บในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริ ษทั
ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำง
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รู ปถ่ำยหน้ำตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้ำ หรื อสี ขำวเท่ำนั้น อัดด้วยกระดำษสี โกดักและฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จำกคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน **
ท่ ำนที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนั งสื อรั บรองต้ นสั งกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่ งหนังสื อ
เดินทำง
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4. สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ ดินทำง
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี
- เด็กอำยุต่ำกว่ ำ18ปี เดินทำงพร้ อมพ่อและแม่ ขอสำเนำสู ติบัตร(ใบเกิด) และสำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน)
- เด็กอำยุต่ำกว่ ำ18ปี เดินทำงพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสำเนำสู ติบัตร(ใบเกิด) ,สำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,
สำเนำบัตรประชำชน , สำเนำทะเบียนบ้ ำน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงควำมสั มพันธ์ ว่ำ
เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทำงอย่ ำงไร และต้ องมีลำยเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรือเขตเท่ำนั้น และ
- เด็กอำยุต่ำกว่ ำ18ปี เดินทำงพร้ อมญำติ ขอสำเนำสู ติบัตร(ใบเกิด),สำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สำเนำ
บัต รประชำชน , ส ำเนำทะเบี ยนบ้ ำ น ของพ่ อ และแม่ , หนั งสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงคว ำมสั มพันธ์ ว่ำ
เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทำงอย่ ำงไร ต้ องมีลำยเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรือเขตเท่ำนั้น
- สำเนำทะเบียนบ้ ำน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรือ เปลีย่ นนำมสกุล (ถ้ ำมี)
- ในกรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสำรทีใ่ ห้ กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ กรุ ณำกรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทำงำน ญำติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น ที่ทำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบว่ ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ ว่ำให้ ข้อมูลเท็จ อำจมีกำร
ระงับกำรออกวีซ่ำ เล่ มทีม่ ีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำงน้อย 7
วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
9.โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรทำวีซ่ำจีน ท่ำนจะต้อง
รับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำในรำยระเอียดกำรยกเว้นวี
ซ่ ำ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณำดู แลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดิ นทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่
ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
11. กรณี หนังสื อเดินทำงชำวต่ำงชำติ (กรุ ณำสอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติมกับทำงบริษัทฯ)
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชำย แต่ส่งรู ปถ่ำยที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรื อแต่งหน้ำทำปำก
2. นำรู ปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
3. นำรู ปถ่ำยที่มีววิ ด้ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ำง มำตัดใช้เพื่อยืน่ ทำวีซ่ำ
4. นำรู ปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
 ยืน่ วีซ่ำด่วน 2 วัน เสี ยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,050 บำท
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
.................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................................
.......................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................................
....................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.....................................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................
ตำแหน่ งงำน.........................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...........................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
**กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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