วันแรก

กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง

23.00 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณ ISLAND-U สาย
การบินแอรไชนา (CA) โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานกอนออก
เดินทาง

วันที่สอง

พระราชวังฤดูรอน – หอฟาเทียนถาน – หวังฟูจิ่ง - โบสถเซนตโจเซฟ

01.05 น.
06.30 น.

เหินฟาสูนครปกกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980
ถึงทาอากาศยานนครปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ
500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรค

เชา

คอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองแลว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทานสู พระราชวังฤดูรอน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไท
เฮา อุทยานทีใ่ หญที่สดุ ของประเทศจีน พระราชวังฤดูรอนอี๋เหอหยวนในปจจุบันนี้ มีประวัติศาสตรมาเกือบพันปแลว
ยอนหลังไปราวคริสตศักราชที่ 11 สมัยราชวงศจิน (ค.ศ. 1115-1234)พื้นที่ในเขตไหเตี้ยนนอกกรุงปกกิ่ง มีภูมิประเทศ
ของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแกการพักผอน อีกทั้งไมไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะ
เปนสถานที่ที่เจานายผูปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผอนตากอากาศ และกอสรางพระราชวังฤดูรอนขึ้นในสมัย

เที่ยง

ค่ํา

จักรพรรดิหยงเจิ้งแหงราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) พระราชวังฤดูรอนไดทวีความสําคัญขึ้น โดยจักรพรรดิตอมาอีก
หลายพระองคโปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนวาราชการแผนดินที่พระราชวังฤดูรอนนอกเขตพระราชฐาน จน
ทําใหพระราชวังฤดูรอนมีบทบาทสําคัญในดานเปนศูนยกลางทางการเมืองกลาวกันวา การกอสรางพระราชวังฤดูรอน
นอกพระราชฐานนีด้ ําเนินมาตลอดเวลา 800 ปจวบจนกระทัง่ สิ้นสุดกาลสมัยของราชวงศแมนจู ทําใหพระราชวังฤดู
รอนบริเวณชานกรุงปกกิ่งบนเขา 3 ลูก ไดแก เขาเซียงซัน เขาอี้วเฉวียนซัน และเขาวั่นโซวซัน มีพื้นที่กวางใหญรวม
ทั้งสิน้ กวา 100 ตารางกิโลเมตร กอนอุทยานแหงนี้เปนที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยูชมความงาม
ของทะเลสาปจําลองคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมเรือหินออน ระเบียงกตัญู ในอดีตอุทยานแหงนี้ถูก
ทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทําลาย ตอมาเมื่อ ค.ศ. 1888 พระนางซูสีไทเฮาไดใชงบประมาณของกอง
ทหารเรือของชาติมาสรางอุทยานขึ้นใหม หลังจากนั้นนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการ นวดฝาเทา เปน
การแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ
การแพทยโบราณตัง้ แตอดีตถึงปจจุบันการสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงกาวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...สุกี้ปก กิ่ง พรอมน้ําจิ้มสูตรเด็ด โรงแรม แลวนําทานเดินทางสู หอ
สักการะฟาเทียนถัน เดิมเรียก ‘หอสักการะฟาดิน’ แรกเริ่มเปนสถานทีท่ ี่จักรพรรดิเสด็จมาเซนไหวเทพเจาฟาและดิน
มาในสมัยราชวงศหมิงปที่ 9 แหงรัชกาลหมิงเจียจิ้ง (ค.ศ.1530) ไดมกี ารสราง ‘หอสักการะดิน’ขึ้นทางทิศเหนือชาน
กรุงปกกิ่ง สถานที่แหงนี้จงึ เปนที่สําหรับเซนไหวสักการะเฉพาะเทพเจาแหงฟา แลวเปลี่ยนมาใชนาม เทียนถันทั้งนี้
การประกอบพิธีสักการะ และสวดมนตภาวนาตอสวรรคของกษัตริยราชวงศหมิง(ค.ศ.1368-1644) และชิง(ค.ศ.16441911) กระทําขึ้นเพื่อขอความสิริมงคลแกตน ขอฟาขอฝนใหพืชผลในไรนาอุดมสมบูรณ พสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุขบน
พื้นที่กวา 2 ลานตารางเมตรของเทียนถัน(ใหญกวา ‘กูกง-พระราชวังตองหาม’ 4 เทา) นําทานชมกําแพงสะทอน
เสียง หากเราลองพูดใสกําแพงดานหนึง่ อีกดานหนึ่งจะไดยินเสียงของเราดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...ลิ้มรสเปดปกกิ่งตนตํารับ นําทานผานชม โบสถ St.Joseph อยูใกลๆ
บริเวณหวังฟูจนิ่
ยานใจกลางเมืองของปกกิ่งเปนสิง่ กอสรางที่มีลกั ษณะตัวแทนของโบสถศาสนาคริสตของปกกิ่ง
สรางขึ้นเมื่อป1870 เปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแหงแรกที่สํานักศาสนาเมธธะดิสตสหรัฐอเมริกาสรางขึ้นที่
ปกกิ่ง ตลอดจนภาคเหนือของจีน และเคยรับรองอดีตประธานาธิบดีจอรจ บุชและบิลล คลินตัน ตลอดจนดร.จอรจ ไค
รุยโบชี หัวหนาบิชอบแคนเตอรบูรี่ของอังกฤษ จากนั้นนําทานสู ศูนยการคาหวังฟูจิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเปนที่ชอป
ปงที่ใหญที่สดุ ในเมืองปกกิ่ง เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิ่งผาน มีหางสรรพสินคา พลาซา และ
รานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พาทานจับจายกัน
อยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอป ราคา
ยอมเยาใหเลือกซื้อ นอกจากนี้ บริเวณใกลเคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ที่ไมถูกปาก
คนไทยเทาไหร ใหทานไดอสิ ระถายรูป ชอปปง ชมวิว ตามอัธยาศัย
พักที่ MINGRI WUZHOU HOTEL หรือเทียบเทา 4*

วันที่สาม

จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกูกง-สนามกีฬาโอลิมปค - กายกรรมปกกิ่ง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองประวัติศาสตรเกาแก “ปกกิ่ง” เที่ยวชม จัตุรัส
เทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอยางสวรรค) เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแตทิศเหนือ
จรดทิศใต 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได
ถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีน
ใหมซึ่งเปนสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆซึ่งบริเวณนั้นยังเปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียวรี ชนศาลา
ประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยูทาง
ทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้นเที่ยวชม พระราชวัง
ตองหาม THE FORBIDDEN CITY สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง เปนทั้งบานและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิน้ 24 พระองค พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีชื่อ
ในภาษาจีนวา ‘กูกง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวังตองหาม’
เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค
ดังนั้นวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงล้ําเขาไปได โบราณสถานแหง
นี้เปนสิ่งกอสรางทรงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําทานชมอาคารเครื่องไมที่
ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 9,999 หอง ชมตําหนักวาราชการพระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวา
ราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจาก ไขมุก น้ําจืดของเมืองจีน เชนเครื่องประดับ
ครีมไขมุก หรือผงไขมุก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานทาน ผานชม สนามกีฬาโอลิมปค 2008 เปนสถาปตยกรรม
ของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรยใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปกกิ่ง ป 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8
โมง ( 20.00 น. ) จุผูชมได 91,000 ที่นั่ง เปนอัฒจรรยลกั ษณะคลาย “รังนก” มีโครงตาขายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไมหอ
หุมเพดานและพนังอาคารทําดวยวัสดุโปรงใส มีลักษณะรูปทรง ถวยชามสีแดง และชมสระวายน้ํา สรางดวย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยที่สดุ มีรูปลักษณคลาย “กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ” เปนโครงสรางที่ใชพลังงานแสงอาทิตยใน
การเดินเครื่องเพื่อกรองน้ําเสียของสระวายน้ํา และกําแพงอาคารเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา จากนั้นพา
ทานเดินทางสู รานชา อันลือ่ ชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนใหทานชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานชมสุดยอดกายกรรมปกกิ่ง**
พักที่ MINGRI WUZHOU HOTEL หรือเทียบเทา 4*

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่

กําแพงเมืองจีน – ใบไมเปลี่ยนสี เขาเซียงซาน – THE PLACE

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม แลวนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึง่ ในเจ็ด
ของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮอ งเต สรางดวยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับลานคน มีความยาว
6,350 กม. กอสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ป เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป ค.ศ. 1987 สรางในป – ราว
700 ปกอนคริสตกาล ถึง ราชวงศหมิง ป ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต – ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร)

สมญานาม‘กําแพงหมื่นลี้’ปจจุบันสวนทีห่ ลงเหลือใหเห็นเปนรูปกําแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ไดแก กรุง
ปกกิ่ง(18 ดาน) นครเทียนจิน(2 ดาน) มณฑลกันซู( 20 ดาน) มณฑลเหอเปย(43 ดาน) มณฑลเหลียวหนิง( 2 ดาน)
มณฑลหนิงเซีย่ (15 ดาน) มณฑลซันซี(61 ดาน) และมณฑลสานซี(24 ดาน) ลวนเปนกําแพงเมืองที่กอสรางในสมัย
ราชวงศหมิงทั้งสิ้น โดยสุดดานตะวันออก คือ ดานซันไหกวน ในมณฑลเหอเปย และสุดดานตะวันตก คือ ดานเจียอี้ว
กวน ในมณฑลกันซู จากนั้นมีเวลาใหทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัยชมสินคามีชื่อของปกกิ่งชมหยกแท ของ
เมืองจีนพรอมทั้งใหทานไดรบั คําแนะนําและวิธีการดูหยกและใหทานเลือกชมและเลือกซื้อหยกไวเปนของฝากล้ําคา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ สุกมี้ องโกล หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เขาเซียงซาน สถานที่พัก
ของจักรพรรดิ์จีนตั้งแตสมันราชวงศจิน จนถึงราชวงศชิน ภายในเขาเซียงซาน มีตนไมหลากหลายพันธ ซึ่งทําใหมี
เทศกาลใบไมเปลี่ยนสี หรือที่เรียกกันวา เทศกาลใบไมแดง ซึ่งแตละปจะมีเมศกาลนี้อยูประมาณ 2 – 3 สัปดาห จะอยู
ในชวง ปลายตุลาคม – ปลายพฤศจิกายน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป) นอกจากจะไดชมใบไมแดงแลว ยังมี
โอกาสไดเดินเลนตามถนนขึ้นสูประตูทางเขา โดยตลอดสองขางทางนั้น มีการขายของที่ระลึก อาหาร ขนมตาง ๆ
มากมาย ใหทานเลือกชมและเลือกซื้อ นอกจากนี้ภายในเขาเซียงซานยังมีวัดเกาแกชื่อ วัดเมฆหยก ศาสนสถานที่ตก
ทอดมาตั้งแตสมัยราชวงศหยวน บนเขาเซียงซานจะมีจุดชมทิวทัศนที่สูงที่สุดชื่อ เซียงหลูเฟง ซึ่งมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 557 เมตรในการขึ้นเขาเซียงซาน นอกจากนี้ยังมีบริการ นั่งกระเชาขึ้นไปชมบรรยากาศ หากมองลงมายัง
ทิวทัศนเบื่องลางก็จะเห็นเทือกเขาสลับสี ที่งดงามมาก (ไมรวมคากระเชาทานละ 800 บาท ) ** การเปลี่ยนสีของใบไม
ขึ้นอยูกับสถาพอากาศของแตละป ** หลังจากนั้นนําทานเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อวาจะนําโชคลาภเงินทองมา
ใหพรอมทั้งคอยเฝาทรัพยสมบัติไวเพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแลวเก็บไวไมถายออกมา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ... นําทานสูแหลงชอปแหงใหม ในปกกิ่ง The Palace ตัง้ อยูบนถนน Dong Da
Qiao Lu หรืออยูทิศเหนือของ Silk market มีของแบรนดเนมใหเลือกชอปอยางเชน ZARA, MNG, PROMOD, Mexx
เปนตนหางนี้เปดไดไมนาน และยิ่งใหญสไตลจนี เพราะมีจอ LCD ขนาดใหญยักษ 6,000 ตารางเมตร
พักที่ MINGRI WUZHOU HOTEL หรือเทียบเทา 4*
ช็อปปงตลาดรัสเซีย – สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม จากนั้นพาทานชอปปง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินคา Brandname
อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทาหนัง เลียนแบบยี่หอชื่อดังมากมาย และราคาถูกกวาเมืองไทยอยางคาดไมถึง จากนั้น
เลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ไดแก เปาฟูหลิง หรือ บัวหิมะ เหมาะกับการเก็บ
เปนยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานแวะชมโรงงานผลิต ผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาทัง้ ใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําใสนวมผา
หมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทัง้ ของฝากและใชเอง
ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979

วันที่หา
เชา

เที่ยง

19:45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกทานทีใ่ ชบริการ******************
ขอควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ ไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝาเทา,ไขมุก
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
00:10 น.

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ

เด็กมีเตียง

เด็กไมมเี ตียง

พักเดีย่ ว

12 – 16 /18 – 22 /26 – 30 ตุลาคม 2554

22,999

21,999

20,999

5,000

23,999
22,999
21,999
5,500
21 – 25 / 22 – 26 ตุลาคม 2554
อัตราคาบริการรวม
คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปกกิ่ง-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแหง, คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ /
คาธรรมเนียมวีซาจีน, คาทีพ่ ักระดับมาตรฐานตามรายการ, คาธรรมเนียมสถานที่ทอ งเที่ยวตามโปรแกรม, คารถโคชปรับอากาศ
เดินทางตามรายการ, คาอาหารทุกมื้อตามรายการ / คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นงั่
มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึง่ ลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทิปไกดทองถิ่น และคาทิปคนขับรถทองถิ่นคนละ 20 หยวน/วัน/คน / คาทําหนังสือเดินทาง /
คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท
คาอาหารที่สงั่ นอกเหนือรายการ / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

***รบกวนทุกทานกรุณาเตรียมคาทริปไกดและคนขับรถ ทิปหัวหนาทัวร 5 วัน
รวม 150 หยวน /คน ***
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสัยจนไมอาจแกไขได แตยังคงจะ
รักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติม
จากราคาที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหี ัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ทาน มีหัวหนา
ทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่

หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 หยวน / คน / วัน
สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดือน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท (ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,600 บาท
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
• ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท
นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร

· เอกสารที่ตองใช : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางตองไมต่ํากวา 6 เดือน
>>
>>

>>

>>

>>
>>

การสํารองทีน่ ั่งจะเกิดการยืนยันวาเดินทาง เมื่อทานแฟกซสําเนาการชําระคาบริการและไดรับการยืนยันจาก
พนักงานขายเทานั้น กรณีไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอเบอร 085-484-5374//085-484-5379
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆกอนเดินทางอยางนอย 7 วัน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอ เมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 32 ทาน หรือเกิดสถานการณบางอยางที่ทําใหไมเกิด
ความสะดวกตอการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการหรือนํา
คณะเดินทางโดยไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยแตมีผูดูแลเมื่อทานเดินทางถึงแตละประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
ทุกทีน่ ั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ลานบาท (คารักษาพยาบาล หาแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตาม
กรรมธรรม)
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวรขึ้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบ

กับราคาทัวรหรือสายการบินปรับขึน้ คาธรรมเนียมตาง ๆเชนคาภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินตางๆ / หรือ
รัฐบาลของประเทศตางๆประกาศปรับราคาคาบัตรผานประตูสถานที่ทองเทีย่ วตาง ๆ
>>
กรณีที่ทานชําระมัดจําหรือชําระคาทัวรแลวตองการยกเลิกการเดินทาง ตองทํากอนการเดินทางอยางนอย
45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนคาใชจายใหตามจริง(ยกเวนคาวีซา),กรณียกเลิก
การเดินทางเนื่องจากปวยตองนําสงใบรับรองแพทยเพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และตองรอ
ฟงผลตอบรับวาสามารถทําเรื่องคืนไดหรือไม/กรณีที่ชําระคาใชจายเปนบัตรเครดิต และตองการยกเลิกทาน
ตองยอมรับเงื่อนไขเกีย่ วกับดอกเบี้ยและคาดําเนินการจายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่ง
ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเปนราคาแบบหมูคณะหากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาน
อาจมีคาใชจาย กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อกี ครั้งกอนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
>> การทีท่ านไมเดินทางตามรายการ อาจทําใหตองมีคาใชจายเพิ่ม ( กรณีไมลงรานชอปปง เพิ่มรานละ 300
หยวน / ทาน)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึง่ ไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาทีต่ รวจคนเขาหรือออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
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