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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางออกหมายเลข 3 แถว D สาย
การบิน THAI AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน
รับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน

วันที่สอง

ปั กกิ่ง– จัตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – หอบูชาฟ้ าเทียนถาน
ร้านปี่ เซียะ - ชมโชว์กายกรรมปั กกิ่ง
เหิ ร ฟ้ า สู่ กรุ ง ปั ก กิ่ ง ประเทศจี น โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เที่ ย วบิ น ที่ TG674
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่ โมง 30 นาที)

23.59 น.

05.40 น.

เช้า

เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ ง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปั กกิ่ง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้านาท่านสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีน เป็ น
จัตุรสั ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้ นที่ท้งั สิ้ น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร,
ยาว 880 เมตร) สามารถจุ ป ระชากรได้ถึ ง 1 ล้า นคน จัตุรัส แห่ง นี้ ถู ก สร้า งขึ้ นในสมัย
ราชวงศ์หมิ ง (เมื่ อปี ค.ศ. 1417) เดิ มมี ชื่อว่าเดิ มว่า “เฉิ งเที ยนเหมิ น ” ต่อมาในปี ค.ศ.
1651 ซึ่งเป็ นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้ อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อ
มาเป็ น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปั จจุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของ
ประเทศจีนเพราะเป็ นที่ ต้งั ของสถานที่ สาคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้ นและจารึกไว้มากมาย
จากนั้ นนาท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนื อของจตุรสั เที ยนอันเหมิ น เป็ น
พระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั
กันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้ นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง
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มี ห อ้ งทั้ง หมด 9,999 ห้อ ง และมี พระที่ นั่ง 75 องค์ หอพระสมุ ด ห้อ งหับ ต่ างๆอี กมาก
รวมทั้งยังมี สวน ลานกว้าง ทางเดิ นเชื่อมกันโดยตลอด มี คูและกาแพงที่ สูงถึ ง 11 เมตร
ล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ใน
อดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชั้นสูงยังต้องขอ
อนุ ญาตเป็ นกรณี พิเศษ จึงเรี ยกพระราชวังนี้ ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิ จะทรง
ประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมี สนมกานั ล ขันที และ
ข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสาราญของ
จักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกานัล 9,000 นาง ซึ่ง
มีขนั ที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคาเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระ
กระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่ มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผูใ้ ดพบเห็น
อีกเลย

เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ หอบู ชาฟ้ าเทียนถาน ถู กลงทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่ งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่ งในจีน สร้างขึ้ นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420
เป็ นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอ
พรให้ฝ นฟ้ า ตกต้อ งตามฤดู ก าล ขอให้พืช พัน ธุ ์ธัญ ญาหารอุ ดมสมบู ร ณ์ เ ป็ นประจ าทุ ก ปี
ปั จจุบนั กลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพนที
ื้ ่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไป
ด้วยต้นไป๋กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ตา่ กว่าร้อยปี
จากนั้นนาท่านสู่ ร้านปี่ เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสาหรับ
ท่านที่ทาการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเย็นนาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ
โชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น แต่ไฮ
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พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยูใ่ นพื้ นที่จากัดและโวกายกรรมปั กกิ่งนั้นยัง
ชื่อเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
พระราชวังฤดูรอ้ น – ร้านไข่มุก - วัดลามะ – ร้านนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ อี้ เหอหยวน
ตั้ ง อยู่ ใ นเขตไห่ เ ตี้ ยน ห่ า งจากตั ว เมื อ งปั ก กิ่ ง ไปทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้ มี พื้นที่
1,813 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นนาดิน
ไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตาหนั กน้อย
ใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง เดิมนั้นเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้า
กุ บไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระ
เจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์
ชิงทรงใช้เป็ นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนี ความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูรอ้ น
มาประทับที่พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งนี้ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้ เป็ นอุทยานหลวงที่
งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงปั กกิ่ง ระหว่างทางนาท่านแวะชม ร้าน
ไข่มุก เลือกซื้ อครีมไข่มุกบารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด ที่เพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาสู่ วัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนา
พุทธนิ กายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปั กกิ่ง เป็ นโบราณสถาน
ที่ ร วมเอกลัก ษณ์ของชนชาติ ฮัน่ แมนจู มองโกล และ
ทิ เบต สี่ ชนชาติ สาคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบ
ครัน ซึ่งมีอยูเ่ พียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน มีเนื้ อที่
กว่ า 60,000 ตารางกิ โ ลเมตร มี ต าหนั ก ต่ า งๆกว่ า
1,000 ห้อ ง แต่ เ ดิ ม วัด นี้ เคยเป็ นวัง ที่ ป ระทั บ ขององค์ช ายสี่ ของล้ า ค่ า ในวัด ลามะคื อ
พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูใ่ นวิหารว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็ นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัด
ลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ท้งั หมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
พระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จนั ทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝั ง
อยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนื อพื้ นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ าหนั กประมาณ 100 ตัน ได้
ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็ นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จนั ทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก
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คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นาท่านแวะ ร้านนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพ ชมการสาธิ ต การนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งใน
การผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมตัว
ยาแช่เท้า ครีมบัวหิมะ แผ่นยากอเอี๊ยะ ไปจนถึงถัง่ เช่า สุดยอดยาสมุนไพร เป็ นต้น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ร้านหยก - กาแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – BEIJING XUE SHIJIE SKI RESORT
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินหวังฝูจงิ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ชาวจีนถือว่าหยกมีค่าสูง กษัตริยช์ าวจีน
หรือฮ่องเต้จีน ทุกยุคสมัย ถือหยกเป็ นของคู่บารมี โดยเฉพาะเครื่องราชูปโภค ต้องมีหยก
ประกอบ เช่น ตราแผ่นดิน ตราหยกประจาองค์กษัตริย ์ พระราชวงศ์ ขุนนางต่างๆ ล้วนทา
จากหยกทั้งสิ้ น ให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กาแพหมื่นลี้ ” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กาแพง
ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้ องกัน
การรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คาว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว 450 ปี ก่อน
คริสตกาล)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ BEIJING XUE SHIJIE SKI RESORT หรือ BEIJING SNOW WORLD เป็ นสกีรีสอร์ทที่
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองปั กกิ่ง เป็ น Alpine skiing ที่ ใหญ่ที่สุดและมีอุปกรณ์ครบครันที่ สุดใน
ประเทศจีน เป็ นลานสกี ที่เหมาะสาหรับ ทุ กเพศทุ กวัย โดยเฉพาะท่ านที่ ชอบเล่นหิมะ มี
กิจกรรมต่างๆมากมาย อทิเช่น แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, สโนว์โมบิล เป็ นต้น
(หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าเช่าชุดสกี ค่า เล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆที่ตอ้ งมีค่าใช้จา่ ย
เพิ่มเติม / ค่าเล่นสกีราคาประมาณ 200หยวนต่อชัว่ โมง)
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หลัง จากนั้ น ท่ า นเดิ น ทางสู่ ร้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ย างโอโซน ให้ท่ า นได้เ ลื อ กชมสิ น ค้า และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพนานาชนิ ด ที่ผลิตจากยางพาราคุณภาพดี ส่งเสริมเรื่องการ
นอนหลับ ที่จะช่วยทาให้ท่านสามารถนอนหลับสบายมากยิง่ ขึ้ น
จากนั้ นนาท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็ นย่านการค้าที่ เป็ นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุง
ปั กกิ่ง เป็ นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน่ สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและ
ร้านอาหารภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็ นแหล่งนั ดพบของวัยรุ่นและ
แหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมกั นิ ยมมาเยือนของกรุงปั กกิ่ง
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา้
ปั กกิ่ง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
04.00 น. นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติปักกิ่ง
06.50 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมง 30 นาที)
11.05 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
**หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทา
การออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสาคัญ**
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน

ผูเ้ ดินทาง
อายุต ่ากว่า20ปี

29 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61

26,777

30 ธ.ค.60 – 03 ม.ค.61

26,777

เพิ่มท่านละ
3,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

4,000

12,900

4,000

12,900
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***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ
ใบชา, หยก, บัว หิ ม ะ, ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากผ้า ไหม, ร้า นไข่ มุ ก , ร้า นปี่ เซี ย ะ ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งระบุ ไ ว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 400หยวน/ท่าน/ร้าน
• โรงแรมที่ พัก ที่ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีชา่ งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอก
กล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
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ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อเลื่ อนการเดิ นทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผู ม้ ี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวต้องการขอรับ เงินค่าบริก ารคื น นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อ
จองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไป
แล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยว
ทุ กท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริ ษัท
กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดินทางจริงของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
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6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิ วัติ อุ บั ติ เ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสั ม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้า ยกับ อาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุก
กรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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