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สนำมบินดอนเมือง-เทียนสิ น
(XW880 : 11.20-17.00)
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วัดเจ้ำแม่ทบั ทิม-ถนนวัฒนธรรมโบรำณ
ถนนสไตล์อิตำลี-เทียนสิ น-นัง่ รถไฟ
ควำมเร็ วสู ง-ปั กกิ่ง-ร้ำนไข่มุก-กำยกรรม
ปั กกิ่ง
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จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกูก้ ง
ร้ำนใบชำ-ร้ำนผ้ำไหม-พระรำชวังฤดูร้อน
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ร้ำนบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยง
กวน-ร้ำนหยก-ร้ำนนวดเท้ำ-ผ่ำนชม
สนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยน้ ำ
ถนนหวังฟูจิ่ง

ร้ำนผีชิว-ตลำดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิ น
สนำมบินดอนเมือง
(XW879 : 18.15-22.00)

โรงแรม
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

*** กรุ ณำเตรี ยมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ***
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม-สิ งหำคม 2560
วันแรก
08.30 น.
11.20 น.
17.00 น.
ค่ำ
วันที่สอง
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

สนำมบินดอนเมือง-เทียนสิ น
 คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชั้น 3 สำยกำรบิน NOK SCOOT
เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ รฟ้ ำสู่ เทียนสิ น โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880 (ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ องบิน)
เดินทำงถึง สนำมบินเทียนสิ น เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปั กกิ่ ง เซี่ ยงไฮ้ ฉงชิ่ ง ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตก ห่ ำงออกไปจำกปั กกิ่ งประมำณ 160 ก.ม. ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงสู่ ภตั ตำคำร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วัดเจ้ำแม่ทบั ทิม-ถนนวัฒนธรรมโบรำณ-ถนนสไตล์อิตำลี-เทียนสิ น-นัง่ รถไฟควำมเร็ วสู ง-ปั กกิ่ง
ร้ำนไข่มุก-กำยกรรมปักกิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้ำแม่ทบั ทิม เป็ น 1 ใน 3 วัดเจ้ำแม่ทบั ทิมที่มีประชำชนนิยมไปกรำบไหว้มำก
ที่สุดในโลก นำท่ำนนมัสกำรเจ้ำแม่ทบั ทิมที่มีควำมสู ง 2.7 เมตร คนท้องถิ่นส่ วนใหญ่นิยมมำขอลูก
กับเจ้ำแม่ทบั ทิมองค์น้ ี นำท่ำนเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบรำณ เป็ นสถำนที่ท่องเที่ ยวชื่ อดังของ
เมืองเทียนสิ น ตั้งอยูใ่ นเขตหนำนไค ตึกรอบๆทั้งหมดเป็ นแบบโบรำณทั้งนั้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม ถนนสไตล์อิตำลี อยู่ทำงทิศเหนื อของเมืองเทียนสิ น เป็ นถนนที่ตกแต่งเป็ นสไตล์อิตำลี
อยู่กว่ำ200หลัง ให้ท่ำนได้เพลิ ดเพลิ นกับกำรถ่ ำยรู ป จำกนั้นนำท่ำนเปลี่ ยนบรรยำกำศ นั่ง รถไฟ
ควำมเร็ วสู ง ที่เปิ ดบริ กำรหลำยเส้นทำงทัว่ ประเทศจีนสู่ ปั กกิ่ ง เป็ นเส้นทำงรถไฟที่มีควำมยำว 120
กิโลเมตร ใช้เวลำวิง่ 33 นำที ซึ่ งวิง่ ด้วยควำมเร็ ว 330-350 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เริ่ มใช้ในปี 2008 จำกนั้น
นำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซื้ อครี มไข่มุกบำรุ งผิว ที่ทำจำกไข่มุกน้ ำจืดที่เพำะเลี้ยงในทะเลสำบ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม กำยกรรมปั กกิ่ง โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน, โชว์ควงของ เป็ นต้น
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกูก้ ง-ร้ำนใบชำ-ร้ำนผ้ำไหม-พระรำชวังฤดูร้อน
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศำลำประชำคมที่สำมำรถบรรจุคนได้
นับหมื่นคน ชมอนุ เสำวรี ยว์ ีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็ นที่ ระลึ ก จำกนั้นนำท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่
พระรำชวัง กู้ก ง ซึ่ งในอดี ตเคยเป็ นที่ ประทับของจักรพรรดิ์ ในสมัยรำชวงศ์หมิ งและชิ ง รวม 24
รัชกำล ภำยในประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ถึ ง 9,999 ห้อง บนเนื้ อที่กว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร นำท่ำน
แวะ ร้ำนใบชำ ชิมชำอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชำที่มีชื่อเสี ยงต่ำงๆ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
นำท่ำนแวะ ร้ ำนผ้ำไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้เลื อกซื้ อสิ นค้ำที่ทำจำกผ้ำไหม
เช่น ผ้ำห่ ม เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ เป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำนชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่ งเป็ น
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ค่ำ
วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

วันที่หำ้
เช้ำ
เที่ยง
บ่ำย
18.15 น.
22.00 น.

หมำยเหตุ :

พระรำชวังที่พระนำงซู สีไทเฮำทรงโปรดปรำนมำก ทั้งยังเป็ นสถำนที่วำ่ รำชกำรของพระนำงด้วย
ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของทะเลสำบคุนหมิง ทะเลสำบยักษ์ที่ขดุ ด้วยแรงงำนคน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ร้ำนบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้ำนหยก-ร้ำนนวดเท้ำ-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและ
สนำมกีฬำว่ำยน้ ำ-ถนนหวังฟูจิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ำนยำบัวหิ มะ ยำสำมัญประจำบ้ำนที่มีชื่อเสี ยง มีสรรพคุณรักษำผิวที่ถูกไฟไหม้ , น้ ำ
ร้อนลวก เป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์
ของโลก ซึ่ งสร้ ำงในสมัยจักรพรรดิ์ จิ๋นซี มี ควำมยำว 10,000 ลี้ หรื อ 6,788 กิ โลเมตร ใช้แรงงำน
300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...สุ ก้ ี+น้ ำจิ้มไทยรสเด็ด
นำท่ำน ผ่ำนชมสนำมกี ฬ ำรั งนก ออกแบบโดยเดิ นตำมรอยสนำมกี ฬำชื่ อดังของโลก มี ลกั ษณะ
ภำยนอกคล้ำยกับ "รั งนก" ซึ่ งภำยในยังมี สระว่ำ ยน้ ำ แห่ งชำติ โดยมีรูปลักษณ์ เหนื อจินตนำกำร
คล้ำย " ก้อนน้ ำสี่ เหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทำเป็ น
โครงร่ ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ นำท่ำนชม ร้ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนำโชค ให้ท่ำนได้
เลือกซื้ อเป็ นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมกำรสำธิต กำรนวดเท้ำ ซึ่งเป็ นอีกวิธี
หนึ่งในกำรผ่อนคลำยควำมเครี ยด ปรับสมดุลให้กำรไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชำติ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์กลำงสำหรับกำรช้อปปิ้ งที่คึกคักมำกที่สุดของเมืองหลวง
ปั กกิ่ง เชิญท่ำนอิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ร้ำนผีชิว-ตลำดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิ น-สนำมบินดอนเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ำนผีชิว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำด
รัสเซี ย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้ำขำยส่ งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ เทียนสิ น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนที่
ควบกับปั กกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ , ฉงชิ่ง ที่ข้ ึนกับรัฐบำลกลำงโดยตรง มีตำแหน่งเท่ำกับมณฑล
เหิ รฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879(ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.....    
ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริ กำร
    ซื่อสัตย์ จริ งใจ ห่ วงใย เน้นบริ กำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ต้ งั แต่ 15 ท่ำนขึ้นไป ***)
ตำมนโยบำยร่ วมกับ กำรท่ องเที่ ย วแห่ ง เมื องจี น ทุ ก เมื อง ก ำหนดให้มี ก ำรประชำสั ม พันธ์ สิ นค้ำ
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั คือ ร้ำนนวดเท้ำ, ร้ำนไข่มุก, ร้ำนใบชำ, ร้ำนหยก, ร้ำนบัวหิ มะ
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ร้ำนผีชิว, ร้ำนผ้ำไหม ซึ่ งจำเป็ นต้องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมี ผลกับรำคำทัวร์ จึงเรี ยน
ให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจำเป็ นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่ งจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ควำมพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้ง

*ก่อนทำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริ ษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก*

เทียนสิ น ปั กกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 19-23 พฤษภำคม 2560
วันที่ 09-13 / 23-27 มิถุนำยน 2560
วันที่ 07-11 กรกฎำคม 2560
วันที่ 21-25 กรกฎำคม 2560
วันที่ 11-15 สิ งหำคม 2560
วันที่ 25-29 สิ งหำคม 2560

ผูใ้ หญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่
ท่ำนละ

15,999 บำท
15,999 บำท
18,999 บำท
15,999 บำท
18,999 บำท
15,999 บำท

4,500 บำท
4,500 บำท
4,500 บำท
4,500 บำท
4,500 บำท
4,500 บำท

รำคำพิเศษ ไม่มีรำคำเด็ก และไม่รับจอยแลนด์
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หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ น้ ี ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ ำ ซึ่ งรำคำทัวร์ ดงั กล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกสภำวะ
น้ ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสู งขึ้น ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ ง
ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั กำรเปลี่ ยนแปลง
ของสำยกำรบิ น สภำพทำงกำรเมื อง ภัยทำงธรรมชำติ แต่ยงั คงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ (รำคำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงิ นบำทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมัน
เพิ่มเติมจำกรำคำที่กำหนดไว้)

อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร รวมถึงค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน) , อำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
3. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
4. น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
5. ค่ ำ ประกันอุ บ ัติ เ หตุ ระหว่ำ งกำรเดิ น ทำง ท่ ำ นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บำท (ค่ ำ รั ก ษำพยำบำล 500,000 บำท)
คุม้ ครองผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูง
กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรอง
ทำงกำรแพทย์ หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดิ นทำงเพื่อให้คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ***ทั้งนี้ อตั รำเบี้ยประกันเริ่ มต้นที่ 330 บำท
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ที่เสี ยชี วติ หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ำยใต้
อำนำจของสุ รำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล,
นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำหนังสื อเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (ใช้สำเนำหนังสื อเดินทำง และรู ปถ่ำย 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป)
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หมำยเหตุ :
 กรณี ที่ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ ปท่องเที่ยวได้ หรื อท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริ ษทั ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทำงตัวจริ ง , รู ปถ่ำยรู ปถ่ำยหน้ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ำนั้น จำนวน 2 รุ ป และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้อมชำระค่ำส่ วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดำ 4 วันทำกำร ชำระค่ำส่ วนต่ำงเพิ่ม 700

บำท / ยื่นด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่ วนต่ำงเพิ่ม 1,750 บำท (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น สำหรับผูถ้ ื อหนังสื อ
เดินทำงไทยเท่ำนั้น)

 ยกเว้นเส้นทำงที่บินลงเทียนสิ น ใช้สำเนำหนังสื อเดินทำง และรู ปถ่ำย 2 นิ้ว จำนวน 2 รู ป
 กรณี เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทำงที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้องยื่นวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
4. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
5.กรุ ณำเตรี ยมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ำผูใ้ หญ่)
6.ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริ ษทั ฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ ออก
ใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้บริ กำร
1. ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 30 วัน
2. เนื่ องจำกรำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตัว๋ เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงกำรเดิ นทำงใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำกรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง ทำงบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้กบั ท่ำน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ำนออกเดินทำง มีหวั หน้ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ
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4. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
ว่ำท่ำน สละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริ ง
6.2
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 30 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกำรกำ
รันตีค่ำมัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัด
จำ หรื อค่ำทัวร์ ทั้งหมดเนื่ องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิ ดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
กำรควบคุ มของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
5. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิ ดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิ เสธ กำรเข้ำหรื อออกเมื องจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสื อเดิ นทำงต้องมี อำยุเหลื อใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพำะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทำงเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น
9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
10. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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13.ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้องไม่มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รู ปถ่ำยหน้ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ำนั้น ยิม้ ห้ำมเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหู ท้ งั สอง
ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเสื้ อสี ขำว เช่น เสื้ อยืดสี ขำว ชุ ดนักศึกษำ หรื อชุ ดข้ำรำชกำร ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้อย
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ รู ปถ่ ำยมี อำยุไม่เกิ น 6 เดื อน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจำก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณำกรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.1.2 สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ
5.2.1 สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.2.2 สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
6. กรณี หนังสื อเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญำติกำรทำงำน ตัวจริ งเท่ำนั้น ! ! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
6.3 สำเนำตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณี ที่ทำงบริ ษทั สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้
 หนังสื อเดินทำงของคนอเมริ กนั
จ่ำยเพิ่ม 3,560 บำท
 หนังสื อเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม 100 บำท
หมำยเหตุ : ทำงบริ ษทั ฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ทำงำนในประเทศไทย ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจำกผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน
2. สำหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องทำเรื่ องแจ้ง เข้ำ-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่ ง
เอกสำรยืน่ วีซ่ำ
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3. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
4. โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยูใ่ นระหว่ำงจัดระเบียบกำรยืน่ วีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถำนทูต และบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
5. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้บตั ร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้นกำรทำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ำน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชำย แต่ส่งรู ปถ่ำยที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรื อแต่งหน้ำทำปำก
 นำรู ปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
 นำรู ปถ่ำยที่มีววิ ด้ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ำง มำตัดใช้เพื่อยืน่ ทำวีซ่ำ
 นำรู ปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
(ต่ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้)
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน


ผูเ้ ดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!!
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**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุ ณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME.....................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณี ย.์ .......................... โทรศัพท์บำ้ น................................มือถือ.........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..........................โทรศัพท์บำ้ น
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตำแหน่งงำน............................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………
...................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้งเบอร์ที่ถกู ต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี ........................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ

**กรุ ณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ที่ทำงำน มือถือ บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริ ง เพื่อใช้ในกำรขอยื่นวีซ่ำ

** ถ้ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทำงบริ ษทั อำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่น้ ี (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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