ชมหนึงในสิงมหัศจรรย์ของโลก#กําแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
ชมจัตุรสั ประจําเมืองศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน#จัตรุ ส
ั เทียนอันเหมิน
ชมโชว์ทีมีชือเสียงมีการแสดงทีสนุกและหวาดเสียว#กายกรรมปั กกิง
สัมผัสบรรยากาศ#นังรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปั กกิง(1 เทียว)
ลิมรสเมนูพิเศษ#เป็ ดปั กกิง#สุกีมองโกล# BUFFET BBQ#อาหารแต้จวิ

การเดินทาง
วันที

1
2
3
4

โปรแกรมการเดินทาง
ดอนเมือง-เทียนสิน(XW880:11.30-17.00)
นังรถไฟความเร็วสูง-ปั กกิง
จัตุรสั เทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกูก้ ง
พระราชวังฤดูรอ้ นอวีเหอหยวน-ร้านไข่มกุ
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปั กกิง
ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ กรังนก
ร้านผีเซียะ-ตลาดรัสเซีย-ปั กกิง-เทียนสินดอนเมือง(XW879:18.15-22.00)

เช้า

เทียง

คํา

พักที

X

X

X

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

4ดาวหรือระดับเทียบเท่า
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

4ดาวหรือระดับเทียบเท่า
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

4ดาวหรือระดับเทียบเท่า

X

หมายเหตุ :
 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาทหรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดียว (4 วันทําการ)ท่านละ 1,700 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์จาํ นวน350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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กําหนดการเดินทาง
วันที09-12 มีนาคม 2562
วันที06-09 เมษายน 2562**วันจักรี**
วันที13-16 เมษายน 2562 **วันสงกรานต์**
วันที 25-28 เมษายน 2562
วันที 09-12 พฤษภาคม 2562**วันพืชมงคล**
วันที 06-09 มิถุนายน 2562
วันที 27-30 มิถุนายน 2562
วันที 13-16 กรกฎาคม 2562**วันอาสาฬบูชา**
วันที 27-30 กรกฎาคม 2562 **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที 10**
วันที 09-12 สิงหาคม 2562 **วันแม่**
วันที 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2562
วันที 12-15 กันยายน 2562
วันที 26-29 กันยายน 2562
วันที 12-15 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที 9**
วันที 20-23 ตุลาคม 2562 **วันปิ ยมหาราช**
วันที 23-26 ตุลาคม 2562 **วันปิ ยมหาราช**
วันที26-29ตุลาคม 2562

ราคา12,899.ราคา14,899.ราคา16,899.ราคา13,899.ราคา14,899.ราคา13,899.ราคา12,899.ราคา14,899.ราคา14,899.ราคา14,899.ราคา13,899.ราคา14,899.ราคา14,899.ราคา14,899.ราคา16,899.ราคา14,899.ราคา14,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
08.30 น.
11.20 น.
17.00 น.

พักที
วันทีสอง
เช้า

ดอนเมือง-เทียนสิน-นังรถไฟความเร็วสูง-ปักกิง
พร้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ชัน
3 ประตู 5 แถวที 6สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
ให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสินประเทศจีน เทียวบินที XW880
เดินทางถึงสนามบินเทียนสินปิ นไห่นครเทียนสินประเทศจีนผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเทียนสินเพือนังรถไฟความเร็วสูง
สู่ ปั กกิง(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 30-45 นาที)ด้ว ยความเร็ว สูงสุ ด 295 กิโลเมตรต่ อ
ชัวโมง
(บนเครืองไม่มีบริการอาหารและนําดืมฟรี แต่มีจาํ หน่ายบนเครือง)
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL4ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จัตุรสั เทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกูก้ ง-พระราชวังฤดูรอ้ นอวีเหอหยวน
ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1)
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เทียง
บ่าย

คํา
พักที
วันทีสาม
เช้า

เทียง

นํ าท่ านเดิ น ทางสู่จัตุ รัสเทีย นอัน เหมิ น จัตุ รัส ที
ใหญ่ทีสุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่
ชมศาลาประชาคมที สามารถบรรจุ คนได้นับหมื น
คน สถานที จัด งานพิธีเฉลิม ฉลองเนื องในโอกาส
พิ เ ศษต่ า งๆ จากนั นนํ า ท่ า นผ่ า นประตู เ ข้า สู่
พระราชวังต้องห้ามกูก้ ง สถานทีว่าราชการและที
ประทั บ ของจั ก รพรรดิ 24 พระองค์ ในสมั ย
ราชวงศ์หมิงและชิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านสูพ่ ระราชวังฤดูรอ้ นอวีเหอหยวน อุทยาน
ทีใหญ่ทีสุ ดของประเทศจี น สร้างขึนเมือประมาณ
800 ปี ก่ อ น ชมทะเลสาบคุ น หมิ ง ที ขุ ด ขึ น ด้ว ย
แรงงานคนล้วน ชมทีประทับของพระนางซูสีไทเฮา
และจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญ แู ละเรือหิน
อ่อนนํ าท่านเดิน ทางสู่รา้ นไข่มุก ทีมีชือเสีย งของ
เมื อ งจี น อาทิ เ ช่น ครี ม ไข่มุ ก ผงไข่มุ ก เป็ นต้น
จากนันนําท่านเดินทางสู่รา้ นหมอนยางพาราให้
ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพชนิ ดต่างๆ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ ดปักกิง
นําท่านชม กายกรรมปักกิง สุดยอดของกายกรรมทีสุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตืนตาตืนใจกับ
โชว์ทีหลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ กรังนก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
นําท่านเดินทางสูร่ า้ นหยก ซึงเป็ นเครืองประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากลําค่าจ
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
เป็ นกํ า แพงที มี ป้ อมคั นเป็ นช่ว ง ๆของจี น สมั ย
โบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจินซีฮ่องเต้เป็ นครังแรก
กําแพงส่วนใหญ่ทีปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึนในสมัย
ราชวงศ์หมิง ทังนี เพือป้องกันการรุกรานจากพวก
มองโกล และพวกเติ ร์ก มี ค วามยาวทั งหมดถึ ง
6,350 กิโลเมตร นั บเป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศ จรรย์
ของโลก
สุดพิเศษ!! ให้ท่านได้ใส่ชุดฮ่องเต้หรือชุดฮองเฮา ถ่ายรูปทีกําแพงเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)เมนูพิเศษ !! สุกีมองโกล
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บ่าย

คํา
พักที
วันทีสี
เช้า

เทียง
บ่าย
18.15 น.
22.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือทีรูจ้ ักกันดีในชือ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ น
เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนันนําท่าน
สู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ภ าพ3 มิ ติ เ พื อชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที
รวบรวมงานศิ ล ปะแบบ 3 มิ ติ ที ท่า นสามารถ
ถ่า ยรูป เสมื อ นอยู่ในภาพจําลองเหตุ ก ารณ์นั นๆ
ได้ นํ า ท่ า น ผ่ า นชมสนามกี ฬ าโอลิ ม ปิ กรัง นก
ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog
& de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก
โคลอสเซียม ในสนามจุได้ 91,000 ทีนัง ใช้จดั พิธี
เปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับรังนก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านผีเซียะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิง-เทียนสิน-ดอนเมือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)
นํ าท่านเดิ น ทางสู่ ร้า นผีเ ซี ยะเครืองรางโชคลาภตามความเชือของชาวจี น จากนั นนํ าท่า น
เดิ น ทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่ง รวมสิน ค้าแบรนด์จี น และสิน ค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่ างๆ
มากมายอาทิกุชชีพราด้าดีแอนด์จีหรืออย่างรองเท้ากีฬาชือดังไนกีอาดิดาส เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)เมนูพิเศษ !! อาหารแต้จวิ
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเทียนสิน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัวโมง)ระหว่างทางให้
ท่านได้พกั ผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินNOK SCOOT เทียวบินที XW879
(บนเครืองไม่มีบริการอาหารและนําดืมฟรี แต่มีจาํ หน่ายบนเครือง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***
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ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตํา 2 หน้า หากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่าและอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า(หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการ
เพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่า
กรุ๊ปมี ก ารคอนเฟริมเดิ นทาง หรือ สายการบิ นอาจมี การปรับเปลียนไฟล์ท และ เวลาบิ น ก่อนทุ กครัง
มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
 โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยู่กับความเหมาะสม และคํานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ ในการทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุด วิสยั ทีทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง
กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใช้หนัง สือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมือง
ให้นักท่องเทียวทัวไปได้รจู ้ กั คือร้านไข่มุก, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผีเซี ยะ,ร้านหมอนยางพารา
ซึงจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทียวทุกท่าน
ทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือ
หรือไม่ซือขึนอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจาก
ท่านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณี ทีท่านมิไ ด้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าทีไม่รจู ้ กั กัน กรณีทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน
 ท่านที มีวี ซ่ าจี นและสามารถใช้เดิน ทาง เข้า-ออก ได้ต ามวัน เดิ น ทางที ระบุ กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที ให้
รับทราบก่อนการทําจองทัวร์
 ท่านทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
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กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัวเครืองบินทีใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ทีนังแบบสุม่ เท่านัน)
 หลังจากทีท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์สว่ นทีเหลือเรียบร้อยแล้วนัน
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพือเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู้ ดินทางอีกครัง
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที 09-12 มีนาคม 2562

ผูใ้ หญ่
เด็ก
(พักห้องละ
2-18 ปี
2-3 ท่าน)

พักเดียว
ราคา
(จ่ายเพิม) ไม่รวมตัว

12,899

12,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

16,899

16,899

4,500

8,899

13,899

13,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที06-09มิถุนายน2562

13,899

13,899

4,500

7,899

วันที27-30มิถุนายน2562

12,899

12,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

13,899

13,899

4,500

7,899

วันที06-09เมษายน2562
**วันจักรี**
วันที 13-16 เมษายน 2562
**วันสงกรานต์**
วันที25-28เมษายน2562
วันที09-12 พฤษภาคม2562
**วันพืชมงคล**

วันที13-16 กรกฎาคม2562
**วันอาสาฬบูชา**
วันที27-30 กรกฎาคม2562
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที10**
วันที09-12สิงหาคม2562
**วันแม่**
วันที29 สิงหาคม-01 กันยายน2562
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วันที12-15 กันยายน2562

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที26-29 กันยายน2562

14,899

14,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

16,899

16,899

4,500

8,899

14,899

14,899

4,500

7,899

14,899

14,899

4,500

7,899

วันที12-15ตุลาคม2562
**วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที9**
วันที20-23ตุลาคม2562
**วันปิ ยมหาราช**
วันที23-26ตุลาคม2562
**วันปิ ยมหาราช**
วันที26-29ตุลาคม2562

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัวเครืองบินชันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน
2. ทีพักโรงแรม 4 ดาว จํานวน3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 8 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี นํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรีย ก
เก็บ ณ วันที 20 กุมภาพันธ์ 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบินท่านต้องชําระเพิม)
7. ค่าระวางนําหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครือง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 20กิโลกรัมและสัมภาระถือขึนเครืองได้ 1
ใบจํากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิน คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์) ** คุ ้ ม ครองตั งแต่ อายุ
16–69 ปี เท่านัน **
หมายเหตุ: กรณีผเู้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึนไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทังสิน **
ลูกค้าท่า นใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **ทังนีอตั ราเบียประกันเริมต้นที 330 บาท ขึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการที
เกียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
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บาดเจ็บเนื องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%(กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์จาํ นวน350 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

4. ค่าทิปสําหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครัง
5. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ได้รบั การยกเว้นยืนวีซ่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร์ 1,000หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยืนวีซ่าเอง)

6. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาทใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง
(สํา หรับ ผู ้ถื อ พาสปอร์ต ไทยและเดิ น ทางไป-กลับ พร้อ มกรุ๊ป เท่า นัน) หรื อ ค่ า วี ซ่ า จี น
ท่องเทียวแบบเดียว (4วันทําการ)ท่านละ 1,700 บาท (สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)

หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครังอืนๆได้ รวมทังไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบินลงปั กกิง / ปั กกิง+เซียงไฮ้ (เทียว
2 เมือง) ต้องยืนวีซ่าเดียวเท่านัน
 ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดียวยืนปกติ 4 วัน
ทําการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น
สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
 สําหรับผูท้ ีเคยเดิ นทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิ สถาน 3.ปากีสถาน 4.อุ ซ
เบกิ ส ถาน 5.ทาจิ กิ ส ถาน 6.เติ ร์ก เมนิ ส ถาน 7.คาซั ค สถาน 8.อิ รัก 9.อิ ห ร่า น 10.อี ยิ ป ต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย15.ศรีลงั กา16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืนขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดียวเท่านัน)
เงือนไขการสํารองทีนังและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาทหรือ ทังหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชัน
(ภายใน 48 ชัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีทําการจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 25 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ)
หมายเหตุหากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าทีทุกครัง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
8 | 12CN1450 CSTSNXW07_APR-JUN19_เทียนสิน ปั กกิง ซาลาเปาลาวา กําแพงเมืองจีน นังรถไฟความเร็วสูง
4D3N_ 12899_UP 20-3-19

การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึนไป
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึนไป) เนื องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศทีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 เมื อท่านออกเดิน ทางไปกั บคณะแล้ว ถ้า ท่า นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือ ไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิน
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ าติ ด ตัว ขึน เครืองบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน)
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านัน ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้นเส้นทางทีบินลงเทียนสิน ใช้สาํ เนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ ว จํานวน 2 รูป

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต กรณียืนวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเทียว

ต้องถ่ายให้ตดิ ทัง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่านัน ยิมห้ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้าและ
ใบหูทงสองข้
ั
างชัดเจน และห้ามสวมเสือสีขาว เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรืออําเภอเท่านัน
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านัน หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านันก่อนการส่งเอกสารยืนวีซ่า
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 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิมเติมหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ(ในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือยืนทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี **

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส............................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
........................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME.....................................................
RELATION.............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME.....................................................
RELATION.............................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทีทํางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือใช้
ในการขอยืนวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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