UPDATE 06/11/19

รห ัสโปรแกรม : 16811

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

BEIJING SKI SNOW WORLD(5D3N)
PBK01 ปักกิง่ โคตรพยัคฆ์ ผ้ ูยงิ่ ใหญ่
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

UPDATE 06/11/19

บินด้ วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
TG 674
TG 615

BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปักกิง่ )
PEK (ปักกิง่ )- BKK(กรุงเทพ)

23.40-05.20+1
17.05-21.20

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ – เมืองปักกิง่
20.30 น.

(B/L/D)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 3
เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศ
จีนไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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23.40 น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่
TG674 ** มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5ชัว่ โมง **

DAY 2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม - หอฟ้ าเทียนถาน - ศูนย์ สมุนไพรจีน (บัว

หิมะ) - โชว์ กายกรรมปักกิง่
05.20 น.

(B/L/D)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย....จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งปั กกิ่ ง ประเทศจีน เป็ นจัตุรัสขนาดใหญ่อนั ดับ
ต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ท้ งั สิ้ น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้าน
คน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปี ค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปี
ค.ศ. 1651 ซึ่ งเป็ นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่ อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่ อมาเป็ น “เทียน
อันเหมิน” มาถึ งปั จจุบ นั จัตุรัส เที ยนอันเหมิ นถื อเป็ นสั ญลัก ษณ์ ที่ สาคัญของประเทศจี นเพราะเป็ นที่ ต้ งั ของ
สถานที่สาคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึ กไว้
มากมาย จากนั้น
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FORBIDDEN CITY

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พระราชวังต้ องห้ าม ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็ นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่
สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังรู ้จกั กันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุม
พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นงั่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้อง
หับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกาแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ
ใช้ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่ งนี้ เป็ นเขตหวง
ห้ า มไม่ ไ ห้ ป ระชาชนเข้า แม้ข ้า ราชการชั้น สู ง ยัง ต้อ งขออนุ ญ าตเป็ นกรณี พิ เ ศษ จึ ง เรี ย กพระราชวัง นี้ ว่ า
"พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูใ่ นพระราชวังแห่ งนี้ ก้ นั พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนม
กานัล ขันที และข้าหลวงรั บใช้ซ่ ึ งคนเหล่ านี้ ต้องอาศัย อยู่ใ นนครต้องห้ามตลอดชี วิต เพื่ อความสาราญของ
จักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มี สนมกานัล 9,000 นาง ซึ่ งมีขนั ที 70,000 คน
คอยดูแลให้ มีคาเล่าลือกันว่า พระนางซู สีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุ ด และทรงส่ งขันทีไป
เสาะหาชายหนุ่มซึ่ งเข้าวังแล้วจะไม่มีผใู ้ ดพบเห็นอีกเลย
นาท่านสู่ หอบูชาฟ้ าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่ง
ดังที่สุดแห่งหนึ่ งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ.1420 เป็ นสถานที่ซ่ ึ งจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์หมิง
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และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารอุดม
สมบูรณ์เป็ นประจาทุกปี ปั จจุบนั กลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพ้ืนที่กว่า 1,668.75 ไร่ อุดม
ไปด้วยต้นไป๋ กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ากว่าร้อยปี

TIAN TAN

นาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรจีน ชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
น าท่ า นชมโชว์สุ ด ตระการตา กายกรรมปั ก กิ่ ง เป็ นโชว์ที่ ข้ ึ นชื่ อ ของเมื อ งปั ก กิ่ ง ซึ่ งเป็ นการแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยวและความยืดหยุน่ ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุ ด แต่ละ
การแสดงจะแตกต่ างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่ น โชว์หมุ นจาน โชว์ค วงของ เป็ นต้น แต่ไ ฮ
ไลท์เ ลยคื อการขับ มอเตอร์ ไ ซค์หลายๆๆ คัน วนอยู่ใ นพื้ นที่ จ ากัด และโวกายกรรมปั ก กิ่ ง นั้นยัง ชื่ อเป็ นโชว์
กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
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ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
YNOY YFGNOY UFHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรื อเทียบเท่า

DAY 3
วัดลามะ – ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน - ทะเลสาบโฮ่ วไห่ – ไข่ มุก - นั่งรถสามล้ อเที่ยว
ชมหูถง
เช้ า

(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วัดลามะ วัดองค์ชายสี่ หรื อ ยงเหอกงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของกรุ งปั กกิ่ง วัดแห่ งนี้
สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซี ฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็ นที่ประทับสาหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่ง
เจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่ งของวังแห่ งนี้ ให้กบั ลามะ "นิ กายหมวกเหลือง" หนึ่ งในนิ กาย
ย่อยของพระพุทธศาสนานิ กายธิ เบตเพื่อตั้งเป็ นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทาน
พื้นที่ท้ งั หมดของวังให้กบั วัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็ น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรี ยกกันในปั จจุบนั ในสมัยก่อนที่นี่จะ
มีพระทิ เบตมาจาพรรษาแต่ปัจจุบนั เริ่ มน้อยลง เพราะที่แห่ งนี้ กลายเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวหลักอีกแห่ งของเมือง
ปั กกิ่ง
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YONGHE TEMPLE

จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนเพื่อสุ ขภาพ
ชนิ ดต่างๆ จากนั้นนาท่านนั่งสามล้ อถีบ “หู ถง” ชมเขตบ้านเก่าปั กกิ่ ง หู ถงเป็ นชื่ อเรี ยกตรอกซอกซอย ที่
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่ งปลูกสร้างในหู ถงส่ วนใหญ่เป็ นบ้านจีนแบบโบราณที่เรี ยกว่า
“ซื่อเหอเยวีย่ น” เป็ นบ้านชั้นเดียว มีลานอยูต่ รงกลาง และมีหอ้ งอยูโ่ ดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนัง่ รถสามล้อชมเขต
เมืองเก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่
อนุรักษ์ไว้ประมาณ 2,000 หลัง
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ร้ านไข่ มุก เลือกซื้ อครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบโฮ่ วไห่ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใจกลางกรุ งปั กกิ่ง อยูใ่ นย่านท่องเที่ยว

ค่า
พักที่

ปั กกิ่ ง ที่มีร้านอาหาร ผับ บาร์ เรี ยงรายอยู่เป็ นจานวนมาก แต่ละร้ านก็ได้ตกแต่งในแบบของตนเองได้เป็ น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะร้ านกาแฟสตาร์ บคั ที่ ออกแบบตกแต่งในสถาปั ตยกรรมจี น เป็ นอี กหนึ่ งที่เที่ยวปั กกิ่ ง
ยอดนิยมของโฮ่วไห่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู สุ กมี้ องโก
UF YNOY YFGNOYHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรื อเทียบเท่า
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DAY 4
ร้ านหยก - กาแพงเมืองจีนจีหย่ งกวน – SNOW WORLD(ไม่ รวมเครื่ องเล่ นอุปกรณ์ )
– ถนนหวังฟู่ จิ่ง
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมื องจีน หรื อที่ชาวจีนเรี ยกว่า “กาแพหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ ของประเทศจีนอันยาวนาน กาแพงส่ วนใหญ่ที่ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากชาวฮันหรื อซังหนู คาว่า ซวงหนู ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (ราว
450 ปี ก่อนคริ สตกาล)

GREAT WALL OF CHINA

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง
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ต่อมานาท่านเดินทางสู่ BEIJING SNOW WORLD (กรณี SNOW WORLD ยังไม่เปิ ดจะเปลี่ยนไป 3D
ARTแทน)สถานที่แห่ งนี้ เองที่จะทาให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ่ งมีระดับความหนาของหิ มะ
อยูใ่ นราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ ท สถานที่แห่ งนี้ พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ าแข็งอย่าง
ครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิ มะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่ องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ าแข็ง
และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนน้ าแข็งที่จะทาให้ท่านได้สนุ กสนานจนลืมเวลา (ราคาทัวร์ น้ ี ไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเครื่ องเล่น และค่าครู ฝึกอุปกรณ์)

BEIJING SNOW

จากนั้นนาท่านสู่ ถนนหวังฟู่ จิ่ง (Wangfujing) ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปั กกิ่ง เป็ นถนนเส้น

ค่า
พักที่

ยาวๆ สาหรั บคนเดิ นห้ามรถทุ กชนิ ดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสิ นค้า พลาซ่ า และร้ านค้าน้อยใหญ่เรี ยงรายสองข้าง
ถนน รวมทั้งร้ านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่ วน
ใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ นอกจากนี้
บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้
อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วยเมนู เป็ ดปักกิง่ +ไวน์ แดง
UF YNOY YFGNOYHOTEL OR GOLDEN PHOENIX HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรื อเทียบเท่า
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DAY 5
พระราชวังอวีเ้ หอหยวน-ร้ านปี่ เซียะ-กรุงเทพฯ
เช้ า

(B/L/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมพระราชวังฤดูร้อน หรื อ อวี้เหอหยวน สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่พลาดไม่ได้เมื่อมาปั กกิ่ง ประเทศ
จี น หนึ่ งในพระราชวังสาคัญของจี นโบราณที่ ยงั คงเหลื อเป็ นหลักฐานความยิ่งใหญ่จากอดี ต ซึ่ งนอกจากตัว
อาคารที่สวยงามแล้ว ภายในวังยังเต็มไปด้วยสิ่ งปลูกสร้างและงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และบริ เวณโดยรอบโอบ
ล้อมด้วยทะเลสาบคุ นหมิงอันโด่งดัง ซึ่ งเกิ ดจากการใช้แรงงานคนสร้ าง ปั จจุบนั พระราชวังฤดู ร้อนพร้ อมด้วย
อุทยานอี๋เหอหยวน เป็ นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุ งปั กกิ่ง" เมื่อปี พ.ศ. 2541

SUMMER PALACE

จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านปี่ เซียะ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่ท่านจะได้ศึกษาศาสตร์ แห่ ง
การเสริ มโชคลาภ บารมี ศาสตร์ การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสาหรับท่านที่ทาการค้าขาย หรื อประกอบ
กิจการต่างๆ
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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17.05 น.

21.20 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิง่ ประเทศจีน
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภู มิ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เทีย่ วบินที่ TG615 **มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5ชัว่ โมง **
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้ อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านจาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร์) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่
ของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์เพราะประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
2 – 3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
18 ปี )
18 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตราท่าน
ห้องละ
ละ

20 – 24 ธ ันวาคม 2562

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

26 – 30 ธ ันวาคม 2562

19,989

22,989

22,989

5,000

9,900

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
01 – 05 มกราคม 2563

21,989

24,989

22,989

5,000

9,900

08 – 12 มกราคม 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

15 – 19 มกราคม 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 - 09 กุมภาพ ันธ์ 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

07 - 11 กุมภาพ ันธ์ 2563

18,989

21,989

21,989

5,000

9,900

12 - 16 กุมภาพ ันธ์ 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

19 - 23 กุมภาพ ันธ์ 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900
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21 - 25 กุมภาพ ันธ์ 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04-08 มีนาคม 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

11-15 มีนาคม 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

25-29 มีนาคม 2563

17,989

20,989

20,989

5,000

9,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ
วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าพืน้ เมืองให้นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก,ร้านไข่มกุ ,ร้าน
เปี่ ยเซี๊ยะ,ร้านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้
เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ จากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400 หยวน /
ท่าน / ร้าน**
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** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่ องเที่ ยว ที่ ถือหนังสื อเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือ
หนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์
ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้น
การทา วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั
ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน
ตามทีต่ ามทีต่ าราง อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้
น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
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 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
สายการบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึง่ ไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่ าวีซ่ากรุป๊ ท่ องเที่ ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผู้ถือ
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทาการ)
ท่านละ 1,700 บาท (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน่ ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้
รวมทัง้ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
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- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ่ นิ ลงปั กกิง่ / ปั กกิง่ +เซีย่ งไฮ้
(เทีย่ ว 2 เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่า
กรุป๊ ได้ ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดีย่ วยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,700
บาท หรือ วีซ่าด่ว น 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,750 บาท (อัต ราดังกล่ าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ )
- กรณีทส่ี ามารถยืน่ วีซ่ากรุป๊ ได้แต่ลกู ค้าประสงค์ตอ้ งการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับทา
วีซ่าใกล้บา้ นท่าน
- ส าหรับ ผู้ท่ีเ คยเดิน ทางไปในประเทศ 24 ดัง ต่ อ ไปนี้ 1.อิส ราเอล 2.อัฟ กานิ ส ถาน 3.
ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกสิ ถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน
10.อียปิ ต์ 11.ซาอุดอี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย วัน ก่ อ นออกเดินทาง 30เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชัน่ ขอ
อนุญาติ เก็บเต็มจานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน วัน 1
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ ยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็ นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ ทิธไิิิ์
ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี งั ่ ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้
สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง วัน 7ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
หาคนมาแทนได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัท
ยินดีทจ่ี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
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 กรณีท่ที ่านต้อ งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวัน
และเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หาก
เกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน
เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระ
เงินกรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีท่ีอ อกบัต รโดยสาร (ตัว๋ ) เรีย บร้อ ยแล้ว มีร ายละเอียดส่ ว นใดผิด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการ
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั
เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท
วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อง
ชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ
ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทา
ให้ระคายเคืองตาได้
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 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดย
ส่วนนี้ทางบริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง
บริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่ าใช้จ่ายไม่ว่าส่ วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง
บริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีท่ที ่ านถู ก ปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่จะเกิด ขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป
มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทาง
ต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนัง สือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่
โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่าน
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ
บินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ ห้อ งพัก ในโรงแรมที่พกั เนื่อ งจากการวางแปลนแบบห้อ งพักของแต่ ล ะโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)

UPDATE 06/11/19

 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั )
ใช้จา่ ยให้ไม่ว่าสขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าิ่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ต าม และ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเรีย กเก็บ ค่ า ใช้จ่ า ยตามจริง กรณีท่ า นลืม สิ่ง ของไว้ท่ีโ รงแรมและ
จาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทย)
(เท่านัน้
••

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน

ใช้สาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง้ !! หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน้ 2
•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี่
และส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย
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ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านใดที่เคยไป ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ เข้าจีนได้ 24
ต้องทาการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ** ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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