เทียนสิน ปักกิง (5D3N)
“TSN01 BEIJING สะท้านภพ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

สายการบิน แอร์ เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน+ เครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ 808
XJ 809

DMK(กรุงเทพ) – TSN(เทียนสิน)
TSN(เทียนสิน) - DMK(กรุงเทพ)

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน

15.55 – 21.40
22.40 – 02.15

ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครื'องบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **

วันที <

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสิ น (เทียนจิ นปิ นไห่)

(-/-/-)

12.30น.

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โ ดยสารระหว่ างประเทศ
อาคาร ชัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิ น Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้ าทีข' องบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพื'อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ' ุลกากร ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง

15.55น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เทียนจิ นปิ นไห่ นครเทียนจิ น ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR
ASIA X เที'ยวบินที' XJ 808 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ A
ชัวโมง
' **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เทียนจิ นปิ นไห่ ประเทศเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน' เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง)
'
หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....จากนันนํ า
ท่านเดินทางเข้าสู่ทพ'ี กั
HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

K<.LMน.
พักที

วันที 2

นครเทียนสิ น – นังรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น – พระราชวัง
ต้องห้าม – ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ ง
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่าน นังรถไฟความเร็วสูง สู่ กรุงปักกิ ง มีระยะทางโดยประมาณ
กิโลเมตร ด้วยความเร็ว
จึงใช้เวลาวิง' แค่เพียง 33 นาทีเท่านัน จากนันนํ าท่านสู่ จัตุรสั เที ยนอันเหมิ น
33 -3A กิโลเมตร/ชัวโมง
'
ตังอยูใ่ จกลางกรุงปกั กิง' ประเทศจีน เป็ นจัตุรสั ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก ด้วยพืนทีท' งสิ
ั น 77 , ตร.
ม. (กว้าง A เมตร, ยาว GG เมตร) สามารถจุประชากรได้ถงึ ล้านคน จัตุรสั แห่งนีถูกสร้างขึนในสมัย
ราชวงศ์หมิง (เมื'อปี ค.ศ. 7 +) เดิมมีช'อื ว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่ อมาในปี ค.ศ. KA ซึ'งเป็ นสมัย
จักรพรรดิซุ่นจือแห่งราชวงศ์ชงิ มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี'ยนชื'อมาเป็ น “เทียนอันเหมิน” มาถึง
ปจั จุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถือเป็ นสัญลักษณ์ทส'ี ําคัญของประเทศจีนเพราะเป็ นทีต' งของสถานที
ั
ส' ําคัญทาง
ราชการอีก ทังเคยมีเหตุ ก ารณ์ สําคัญ ทางการเมือ งในประวัติศ าสตร์ชาติจนี เกิด ขึนและจารึกไว้มากมาย
จากนัน

เทียง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม พระราชวังต้ องห้ าม ตังอยู่ทางทิศเหนือของจตุรสั เทียนอันเหมิน เป็ นพระราชวังหลวงมาตังแต่
สมัย กลางราชวงศ์ห มิง จนถึง ราชวงศ์ชิง พระราชวัง ต้ อ งห้า มยัง รู้จ กั กัน ในนาม พิพ ิธ ภัณ ฑ์พ ระราชวัง
ครอบคลุมพืนที' + , ตารางเมตร อาคาร G หลัง มีหอ้ งทังหมด O,OOO ห้อง และมีพระทีน' ัง' +A องค์
หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทังยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื'อมกันโดยตลอด มีคูและกําแพงที'
สูงถึง เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 7 ปี ตังแต่ พ.ศ. O7O จนถึง พ.ศ. OK3 ในอดีต
พระราชวังแห่งนี เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการชันสูงยังต้องขออนุ ญาตเป็ นกรณีพเิ ศษ
จึงเรียกพระราชวังนีว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูใ่ นพระราชวังแห่งนีกันพระองค์จาก
โลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซง'ึ คนเหล่านีต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวติ
เพื'อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวเิ สท K, คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล O, นาง
ซึ'งมีขนั ที + , คน คอยดูแลให้ มีคําเล่าลือกันว่า พระนางซูสไี ทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง

คํา

พักที
วันที 3
เช้า

เทียง

7G ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่ มซึง' เข้าวังแล้วจะไม่มผี ใู้ ดพบเห็นอีกเลย จากนันนํ าท่านสู่ ร้าน
ผลิ ตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครือ' งนอนเพื'อสุขภาพชนิดต่างๆ
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! บริ การท่านด้วยเมนูสุกี+มองโก
หลังอาหารนํ าท่านชมโชว์สุดตระการตา กายกรรมปักกิ ง เป็ นโชว์ทข'ี นชื
ึ 'อของเมืองปกั กิง' ซึง' เป็ นการแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด
แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น
แต่ไฮไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆ คันวนอยู่ในพืนที'จํากัดและโวกายกรรมปกั กิง' นันยังชื'อเป็ น
โชว์กายกรรมทีม' ชี 'อื ก้องโลกมาก

FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กําแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิ มะ) ถนนคนเดิ นหวังฝูจิง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี+เหอหยวน ตังอยู่ในเขตไห่เตียน ห่างจากตัวเมืองปกั กิง' ไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ A กิโลเมตร พระราชวังนีมีพนที
ื ' ,G 3 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นทะเลสาบคุนหมิง จากนัน
นําดินไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา พร้อมตําหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 3 แห่ง เดิม
นันเป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ. A3 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและ
ชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถงึ สมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง K ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ. +A กษัตริย์
ราชวงศ์ชิง ทรงใช้เ ป็ นที'เ สด็จแปรพระราชฐานหนี ค วามร้อ นจากพระราชวัง หลวงที'ปกั กิ'ง ในฤดูร้อ นมา
ประทับทีพ' ระราชวังฤดูรอ้ นแห่งนี ซึง' เป็ นทีย' อมรับกันว่าอุทยานแห่งนีเป็ นอุทยานหลวงทีง' ดงามทีส' ุดของจีน
จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงปกั กิง' นําทุกท่านสู่ ร้านหยก ซึง' เป็ นเครือ' งประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือก
ซือเป็ นของฝากอันลําค่าแก่คนทีท' ่านรัก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นํ าท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน หรือทีช' าวจีนเรียกว่า “กําแพหมืนลี+” 1 ใน + สิง' มหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง สัญลักษณ์ทางประวัตศิ าตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงส่วนใหญ่ทป'ี รากฏในปจั จุบนั สร้างขึน
ในสมัยราชวงศ์ฉิน ทังนีเพื'อป้องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู คําว่า ซวงหนู ตังแต่สมัยราชวงศ์โจว
(ราว 7A ปีก่อนคริสตกาล)

คํา
พักที

วันที 4
เช้า

นํ าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเพือจีน ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือทีร' จู้ กั กันดีในชื'อ “บัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนันนํ าท่านสู่ ถนนหวังฝูจิง เป็ น
ย่านการค้าทีเ' ป็ นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปกั กิง' เป็ นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนมและแฟชัน'
สมัยใหม่ แผงขายอาหารกทานเล่นและร้านอาหารภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็ นแหล่ง
นัดพบของวัยรุน่ และแหล่งทีน' กั ท่องเทีย' วต่างชาติมกั นิยมมาเยือนของกรุงปกั กิง'
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ร้านปี เซีgยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้ าเทียนถาน – ร้านไข่มกุ – ตลาดรัสเซีย –
นครเทียนสิ น – สนามบินเทียนจิ นปิ นไห่
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่านสู่ ร้านปี เซี ยะ สิง' ศักดิ Vสิทธิ Vเกี'ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ทีน' 'ีท่านจะได้ศกึ ษาศาสตร์
แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสําหรับท่านที'ทําการค้าขาย หรือ
ประกอบกิจการต่างๆ นํ าท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาแห่ งชาติ กรุงปักกิ ง หรือทีร' จู้ กั ในนาม “สนามกีฬา
รังนก” เป็ นสนามกีฬาหลักทีใ' ช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูรอ้ น G ส่วนทีเ' รียก ว่า "สนามรังนก"นัน
เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบให้ดคู ล้าย "รังนก" โดยใช้โครงเหล็กมาสอดประสานทับกันไปมา จน
ดูคล้ายรังนกขนาดใหญ่ จุผู้ชมได้ O , ที'นัง' โดยเริม' ก่อสร้างขึนเมื'อเดือนมีนาคม พ.ศ. A7+ เสร็จสิน
พร้อ มเปิ ด ใช้ ง านเมื'อ เดือ นมีน าคม พ.ศ. AA เป็ น ผลงานการออกแบบร่ ว มกัน ระหว่ า ง Herzog &

DeMeuron สถาปนิ ก ชาวสวิต เซอร์แ ลนด์ ที'อ อกแบบร่ว มกับ China Architecture Design Institute และ
บริษทั Arup โดยมี อ้าย เหว่ย เหว่ย ศิลปิ นร่วมสมัยชาวจีนเป็ นคนให้คําปรึกษาในการออกแบบ นํ าท่านสู่
หอบูชาฟ้ าเที ยนถาน ถูกลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. OOG หนึ'งในสถานทีท' ่องเทีย' วทีโ' ด่งดังทีส' ุด
แห่งหนึ'งในจีน สร้างขึนมาตังแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ. 7 เป็ นสถานทีซ' ง'ึ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ชงิ ใช้เป็ นทีบ' วงสรวงเทพยดา เพื'อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารอุดม
สมบูรณ์เป็ นประจําทุกปี ปจั จุบนั กลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพนที
ื ก' ว่า ,KKG.+A ไร่
อุดมไปด้วยต้นไป๋กว่า 7, ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต' ํากว่าร้อยปี

เทียง

คํา
22.40น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! บริ การท่านด้วยเมนู เป็ ดปักกิ ง+ไวน์ แดง
หลังอาหารนําท่าน ร้านไข่มกุ เลือกซือครีมไข่มกุ บํารุงผิว ทีส' กัดมาจากไข่มกุ นํ าจืด ทีเ' พาะเลียงทีท' ะเลสาบ
จากนันนํ าท่านช้อปปิ งที' ตลาดรัสเซี ย ซึง' เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์จนี และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม
ต่างๆมากมาย อาทิกุชชี' พราด้า ดีแอนด์จ ี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื'อดังไนกี อาดิดาสและแบรนด์ชนนํ
ั าอื'นๆ
จนหลายคนที'บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซือของเลียนแบบ จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ นครเที ยนสิ น
หรือเที ยนจิ น (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ ชัวโมง)
'
“เพชรเม็ดงามแห่งอ่าวโป๋ไห่” เทียนสินเป็ นเมืองริม
ั ' 'มขี นาดใหญ่ ท'สี ุดในจีนตอนเหนือ เป็ นท่าเรือทางทะเลขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยความน่ าสนใจทาง
ชายฝงที
ประวัตศิ าสตร์ทส'ี ามารถเดินชมได้ทวไป
ั ' ท่านสามารถพบเห็นอาคารสไตล์ยโุ รปของเทียนสินในอดีตเมื'อครัง
ยังเป็ นท่าเรือในสนธิสญ
ั ญา ผสมกับสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นในสมัยราชวงศ์ชงิ ซึง' สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างลงตัว
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เทียนจิ นปิ นไห่
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น AIR ASIA X เทีย' วบินที'
XJ 809 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ' งดื'มบนเครือ' งบิน ใช้เวลาบินประมาณ A ชัวโมง
' **

วันที j
02.15น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดทีจําเป็ นต้องออกตั mวภายใน (ตั mวเครืองบิน , ตั mวรถทัวร์ , ตั mวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง+ ก่อนทําการออกตั mวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั + นี+ เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
K-p ท่าน
อัตราท่ านละ

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
< เด็ก K ผูใ้ หญ่
พักเดียว
เด็กไม่มีเตียง
เด็กมีเตียง
เพิ ม
(เด็กอายุไม่เกิ น 20
(เด็กอายุไม่เกิ น 20 ปี )
อัตรา ห้อง
ปี )
อัตราท่ านละ
ละ
อัตราท่ านละ

ไม่ใช้ตั mว
เครืองบิ น
อัตรา
ท่านละ

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62

9,989
12,989
12,989

12,989
15,989
15,989

12,989
15,989
15,989

4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500

15,989
15,989
15,989
15,989

4,500
4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500
7,500

15,989
15,989
17,989
17,989

4,500
4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500
7,500

17,989
16,989
16,989

4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500

วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
06 – 10 มิถน
ุ ายน 62
13 – 17 มิถน
ุ ายน 62
20 – 24 มิถน
ุ ายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

12,989
12,989
12,989
12,989

15,989
15,989
15,989
15,989

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
16 – 20 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62

12,989
12,989
14,989
14,989

15,989
15,989
17,989
17,989

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
08 – 12 สงิ หาคม 62
22 – 26 สงิ หาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

14,989
13,989
13,989

17,989
16,989
16,989

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
05 – 09 ก ันยายน
12 – 16 ก ันยายน
17 – 21 ก ันยายน
19 – 23 ก ันยายน
24 – 28 ก ันยายน
26 – 30 ก ันยายน

62
62
62
62
62
62

13,989
13,989
13,989
13,989
13,989
13,989

16,989
16,989
16,989
16,989
16,989
16,989

16,989
16,989
16,989
16,989
16,989
16,989

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

17,989
16,989
17,989
17,989

4,500
4,500
4,500
4,500

7,500
7,500
7,500
7,500

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
10 – 14 ตุลาคม 62
15 – 19 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62

14,989
13,989
14,989
14,989

17,989
16,989
17,989
17,989

** อัตรานี+ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง < ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง K ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง+ นี+ ท่านสามารถให้มากกว่านี+ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิw ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน+ เมืองให้นักท่องเทียวทัวไปได้ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้า
ไหม,ร้านใบชา ซึงจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ Lj-xM นาที ซื+อหรือไม่ซื+อขึน+ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง+ สิ+ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิw ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึน+ จากท่าน เป็ นจํานวนเงิ น LMM หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิw อัตรานี+ เฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน+ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิw เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000
RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยืนวีซ่าเอง **

** ท่านทีประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทํา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบ
กฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หาก
ท่านทําบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี+ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ' งบิน (ตั mว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย' นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย' วใด เทีย' วหนึ'ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที'เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั mวเครื'องบิน ตามทีต' ามที'ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน โดยมีนํ+าหนักไม่เกิ น KM ก.ก. (< ชิ+ น) และ ถือขึ+นเครืองบิ นได้นํ+าหนักไม่เกิ น } ก.ก.
(ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื'นๆ ทีท' าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร' ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการปรับเปลีย' นโรงแรมทีพ' กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร' ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี+ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท'กี ระเป๋าสัมภาระที'มนี ํ าหนักเกินกว่าที'สายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน' ัง' บนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึง' อาจเปลีย' นแปลงได้อยูท่ ส'ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด

× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั mวเครือ' งบินไปแล้ว
× ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ'งไม่ได้รบั การยกเว้นยื'นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม' จากค่าทัวร์ , หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนินการยื'นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่ องเที ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ต
ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (7วันทําการ) ท่านละ ,+ บาท
(สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน' ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช้กบั การเดินทางครังอื'นๆได้ รวมทัง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต' ํากว่า G ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ' นิ ลงปกั กิง' / ปกั กิง' +เซีย' งไฮ้ (เทีย' ว
เมือง) ต้องยืน' วีซ่าเดีย' วเท่านัน
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยืน' วีซ่ากรุ๊ปได้ ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดี'ยวยื'นปกติ 7 วัน ทําการ ท่านละ ,+ บาท หรือ วีซ่า
ด่วน วัน ทําการ ท่านละ ,+A บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
- กรณีทส'ี ามารถยืน' วีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลกู ค้าประสงค์ตอ้ งการทําวีซ่าเดีย' วสามารถติดต่อตัวแทนรับทําวีซ่าใกล้
บ้านท่าน
- สําหรับผูท้ เ'ี คยเดินทางไปในประเทศ 7 ดังต่อไปนี .อิสราเอล .อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 7.อุซ
เบกิส ถาน A.ทาจิกิส ถาน K.เติร์ก เมนิ ส ถาน +.คาซัค สถาน G.อิร ัก O.อิห ร่ า น .อีย ิป ต์ .
ซาอุดอี าระเบีย .ซีเรีย 3.เลบานอน 7.อินเดีย A.ศรีลงั กา K.ลิเบีย +.ซูดาน G.แอลจีเรีย O.
ไนจีเรีย .ตุรกี .เยเมน .โอมาน 3.จอร์แดน 7.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน' ขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดีย' วเท่านัน)

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขออนุญาติ เก็บ
เต็มจํานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน' ัง' การจองภายใน วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจอง
วันนี กรุณาชําระเงินใน วันถัดไป ก่อนเวลา K. น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั
ยอดเงินตามเวลาทีก' ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามา
ใหม่ นันหมายถึ
'
งว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ Vไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี ัง'
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย' นชื'อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง + วัน ขอสงวนสิทธิ Vไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ'ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงือนไขสําคัญอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ ' า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท'ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ'ม เพื'อ ให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท'ีจ ะ
ประสานงาน เพื'อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการงดออกเดินทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพี
เรีย ดวัน อื'น ต่ อ ไป โดยทางบริษัท ฯ จะแจ้ง ให้ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า เพื'อ วาง
แผนการเดิน ทางใหม่ อีก ครัง ทังนี ก่ อ นคอนเฟิ ร์ ม ลางาน กรุ ณ าติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี'ยนแปลง
ได้
• กรณีทท'ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั mวภายในประเทศ เช่น ตั mวเครื'องบิน , ตั mวรถทัวร์ , ตั mวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก' ่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส' ามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส'ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย' นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิ'ง สําคัญ ท่ านจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
'
โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ V
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท'ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel
Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย + วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท'ี ่าน
เริ'ม จองทัว ร์ เพื'อ ให้ท างบริษัท ประสานงานกับ สายการบิน เพื'อ จัด เตรีย ม
ล่วงหน้ า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม' เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Vในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห' ลังจากชําระเงินกรณีท'ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีทอ'ี อกบัตรโดยสาร (ตั mว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื'อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย A หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั mวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ

• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ' ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท'ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า K เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ' มง
เย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานทีท' ่องเทีย' วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ ช.ม. การเดินทางควรเผื'อ เวลาให้เ หมาะสม และ หากมีส ถานที'ท่อ งเที'ย ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื'นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ น
อย่ า งสู ง หรือ ใช้ร องเท้า ที'ส ามารถเดิน บนหิม ะได้ แว่ น กัน แดดควร เมื'อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิเV ปลี'ย นแปลงโปรแกรมได้ ต ามความเหมาะสม
เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสาย
การบิน เงื'อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท'จี ําเป็ นจะต้องมี
ค่าใช้จา่ ยเพิม' ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเที'ยวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับ
บริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ V ไม่สามารถขอรับเงิน
คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งทีท' ่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ' ง ให้ ท่ า น เนื' อ งจากทางบริษั ท ได้ ทํ า การจองและถู ก เก็ บ
ค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณี ท'ีท่ า นถู ก ปฎิเ สธการเดิน ทางเข้ า เมือ ง ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิไV ม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท'ี
ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ'ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ'งหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที'ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Vไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ' ริษทั เร็วทีส' ุด เพื'อยืนยันการเปลีย' นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที'
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท'ยี งั ไม่แ (ตั mวเครื'องบิน) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไ ม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่ หากออกบัตร

โดยสาร (ตั mวเครือ' งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ซึง' โดย
ส่วนใหญ่ต ั mวเครื'องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
• เกี'ยวกับทีน' ัง' บนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตั mว) เป็ นลักษณะของคณะ
(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ Vในการเลือกที'นัง' บนเครื'องบิน
กรณี ลู ก ค้ า เดิน ทางด้ ว ยกัน กรุ ณ าเช็ค อิน พร้อ มกัน และ สายการบิน จะ
พยายามทีส' ุดให้ท่านได้นงด้
ั ' วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส' ุด
• ข้อมูลเพิม' เติมเกี'ยวกับห้องพักในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบ
ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี'ยว
(Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กัน
เสมอไป)
• กรณีทท'ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Vในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ'งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ Vการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบิน
มีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ V ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้า
จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อ
การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง' ของผิดกฎหมาย ซึง' อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ V ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหาย
ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ Vในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง' ของไว้ท'โี รงแรมและจําเป็ นต้องส่ ง มายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท' ่านต้องการ
• รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึ' ง
หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพ' กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึง' อาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน+ )
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน+ !!
• สําเนาหนังสือเดิ นทาง ทีม' อี ายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

• สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเ้ ดิ นทางอายุตากว่
ํ า <• ปี
• รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด p.j*L.j ซ.ม. (ถ่ายคู่กบั พาสปอต์)
้ ค่เพียงสําเนาพาสสปอต์ และรูปถ่ายทีช
ั
่ กรุป
การทําวีซา
๊ ท่องเทีย
. วใชแ
. ดเจน
่ เล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา
ลูกค้าไม่ตอ
้ งสง

หมายเหตุ : เอกสารทีใ' ช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลีย' นแปลงได้ตลอดเวลา ทังนีขึนอยูก่ บั ตํารวจตรวจคนเข้า
เมืองนันๆ
' กําหนด จึงอาจทําให้มกี ารเรียกเก็บเอกสารอื'นๆเพิม' เติมกะทันหัน
สําหรับบุคคลทีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี ตังแต่วน
ั ที 1 มกราคม 2014 เป็ นต ้นมา
จะไม่สามารถยืนวีซา่ กรุ๊ปหรือวีซา่ แบบกลุม
่ ได ้ ซึงได ้แก่
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกส
ิ ขาน 6.เติรก
์ เมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียป
ิ ต์
11.ซาอุดอ
ิ าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.
ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์

**เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทัง+ หมดนี+ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

