รหัสทัวร GS25 2000341

ทัวรจีน BEIJING นางพญาเหนือมังกร 5D3 N (HU)

เมืองปกกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – หอฟาบูชาเทียนถาน – ราน

นวดเทา – ชมโชวกายกรรม - วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามลอเที่ยวชมยานโบราณหูถง – รานไขมุก

– ถนนหวังฝูจิ๋ง - รานหยก – กําแพงเมืองจีน ดาน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D

GALLERY – รานบัวหิมะ – แชนํ้าพุรอนที่โรงแรมในหองพักสวนตัว - พระราชวังฤดูรอน – รานปﻤ
เซี่ยะ

บินดวยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) : ขึน
้ เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
HU 7996
HU 7995

BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปกกิ่ง)
PEK (ปกกิ่ง)- BKK(กรุงเทพ)

01.35-07.20
19.15-23.55

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนาํ้ หนักไม
เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 8 เคานเตอรสายการบิน HAINAN AIRLINES

(HU) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา

ประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร
ดานตรวจคนเขาเมือง
DAY 2

เมืองปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม – สวนจิงซาน – หอฟา

01.35 น.

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN

บูชาเทียนถาน – รานนวดเทา – ชมโชวกายกรรม (-/ L/ D)

AIRLINES (HU) เที่ยวบินที่ HU7996 **มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง**

07.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบรอย จากนั้นนําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตัง้ อยูใจกลางกรุง

ปกกิง่ ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาดใหญอันดับตนๆ ของโลก ดวยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000
ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน จัตรุ ัส

แหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง (เมื่อปค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเห
มิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะ

ซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบน
ั จัตรุ ัสเทียนอันเหมิ
นถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการ
อีกทั้งเคยมีเหตุการณสาํ คัญทางการเมืองในประวัตศ
ิ าสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว

มากมาย จากนั้นนําทานชม พระราชวังตองหาม ตัง้ อยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอัน

เหมิน เปนพระราชวังหลวงมาตั้งแตสมัยกลางราชวงศหมิงจนถึงราชวงศชงิ พระราชวัง
ตองหามยังรูจก
ั กันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตาราง

เมตร อาคาร 800 หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระ
สมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคู

และกําแพงที่สูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ.

1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา
แมขาราชการชั้นสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้วา

"พระราชวังตองหาม" จักรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้กั้นพระองคจาก

โลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานี้ตองอาศัยอยูในนคร
ตองหามตลอดชีวต
ิ เพือ
่ ความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000 คน

ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกํานัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให

มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรง
สงขันทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย จากนั้นนําทานสู สวน

จิงซาน สวนขนาดใหญตั้งอยูดานทิศเหนือฝﻤงตรงขามของพระราชวังตองหาม สวนแหงนี้

ไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตถูกสรางขึ้นในสมัยของจักรพรรดิ หยงเลอ แหงราชวงศห
มิง (องคเดียวกับที่ทรงดําริสรางพระราชวังตองหาม) ดินที่ใชถมภูเขานี้ก็มาจากการขุด

ลอก คลองทั้ง 4 ดานของพระราชวังตองหามนั่นเอง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสู หอบูชาฟาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดแหงหนึ่งในจีน สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง
ค.ศ.1420 เปนสถานทีซ
่ ึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวง

เทพยดา เพื่อขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณ
เปนประจําทุกป ปจจุบน
ั กลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมีพื้นที่กวา

1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมตํ่ากวารอยป จากนั้น

นําทานแวะ รานนวดเทาสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเทา เปนอีกวิธีหนึ่งในการ

ผอนคลายความเครียดปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนํา
ทานชมโชวสด
ุ ตระการตา โชวกายกรรมปกกิ่ง ซึ่งเปนโชวที่ขึ้นชื่อของเมืองปกกิ่ง เปน

การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย
มีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆ

ดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆ
คันวนอยูในพื้นที่จํากัดและโชวกายกรรมปกกิง่ นั้นยังชื่อเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลก
คํ่า

มาก

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร

พักที่

 FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ

DAY 3

วัดลามะ – ยางพารา – นั่งสามลอเที่ยวชมยานโบราณหูถง – รานไขมุก – ถนนหวัง

เชา

 รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

เทียบเทา

ฝูจิ๋ง (B/ L/ D)

นําทานเดินทางสู วัดลามะ หรือรูจก
ั กันในอีกชื่อ วัดหยงเหอกง วัดใหญที่เกาแกของ

ศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปกกิ่ง เปนโบราณสถานที่รวมเอกลักษณของชน
ชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสําคัญของจีนไวไดอยางลงตัวและครบครัน

ซึ่งมีอยูเพียงแหงเดียวเทานั้นในประเทศจีน มีเนื้อที่กวา 60,000 ตารางกิโลเมตร มี

ตําหนักตางๆกวา 1,000 หอง แตเดิมวัดนี้เคยเปนวังที่ประทับขององคชายสี่ ของลํ้าคา
ในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยูในวิหารวานฝูเกอ” ซึ่งเปนวิหารที่
สูงใหญที่สุดภายในวัดลามะ สูงกวา 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น กอดวยไมทั้งหมด ใน

วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักดวยไมจันทนหอม

สูง 26 เมตร สวนลาง 8 เมตรฝงอยูใตดิน อีก 18 เมตรอยูเหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้ง
องคมีนํ้าหนักประมาณ 100 ตัน ไดถก
ู บันทึกไวในกินเนสบุกวาเปนพระพุทธรูปที่

แกะสลักจากไมจันทรหอมตนเดียวที่ใหญที่สุดในโลก จากนั้นนําทานสู รานยางพารา ให
ทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆมากมาย อาทิเชน
หมอนยางพารา เปนตน จากนั้นนําทาน นั่งสามลอชมยานโบราณหูถง ซึ่งเปนตรอก
ซอกซอยโบราณที่มีเอกลักษณเฉพาะของปกกิ่ง สวนใหญสรางในสมัยราชวงศหยวน
หมิงและชิง โดยสรางอยูรายรอบบริเวณพระราชวังตองหาม แรกเริม
่ นั้นการจัดที่พัก

อาศัยในหูถงจะกําหนดตามฐานะทางสังคม ยิง่ อยูใกลพระราชวังตองหามมากเทาไหร ก็

แสดงถึงฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลําดับ หูถงที่อยูในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
ของพระราชวังตองหามจะเปนที่พักอาศัยของขุนนางและชนชั้นสูง สวนหูถงที่อยูในแนว
ทิศเหนือจรดทิศใตนั้นจะเปนที่พักอาศัยของสามัญชน

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง

จากนั้นนําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกนํ้าจืด ที่

เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนําทานสู ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเปนที่ชอปปﻤงที่ใหญที่สุดใน

เมืองปกกิง่ เปนถนนเสนยาวๆ สําหรับคนเดินหามรถทุกชนิดวิง่ ผาน มีหางสรรพสินคา
พลาซา และรานคานอยใหญเรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และ

รานหนังสือ ครบครัน พาทานจับจายกันอยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคา
แบรนดเนมราคาตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอป ราคายอมเยาใหเลือกซื้อ

นอกจากนี้ บริเวณใกลเคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งนาชมแตเปนสัตวแปลกๆ ที่ไม
คํ่า

พักที่

ถูกปากคนไทยเทาไหร ใหทานไดอิสระถายรูป ชอปปﻤง ชมวิว ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

 FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือ
เทียบเทา

DAY 4

รานหยก – กําแพงเมืองจีน ดาน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D

เชา

 รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

GALLERY – รานบัวหิมะ – แชนํ้าพุรอนทีโ่ รงแรมในหองพักสวนตัว (B/ L/ D)

จากนั้นนําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก

อันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกวา
“กําแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทางประวัติศาตรของ
ประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศฉิน
ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ตั้งแตสมัยราชวงศโจว (ราว 450 ป

กอนคริสตกาล) โดยนําทานเยี่ยมชมตรงจุดของ ดานจีหยงกวน (“JUYONGGUAN”)

ซึ่งถือวาเปนดานที่ขึ้นชือ
่ ในเรื่องของความงดงามดานทิวทัศน เปนทัศนียภาพของภูเขาสูง
ใหญที่สลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลทมีปอมปราการที่มีอายุราวๆประมาณรอยปที่เปด
กลางวัน

ใหทางนักทองเที่ยวไดแวะเที่ยวชม

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู TELIHUA ART 3D GALLERY เปนสถานที่จัดแสดง

นิทรรศการ ที่เต็มไปดวยความมหัศจรรย ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ณ แหงนี้

คุณสามารถ เขาไปในโลกของสามมิติ ไปพรอมกับรูปภาพที่เราสามารถสรางจินตนาการ

ดวยการโพสทาทางไปกับเนื้อหาของรูปภาพ จากนั้นทานสู ศูนยสมุนไพรจีน ชมครีมเปา
ซูถัง หรือที่รูจก
ั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม พุพอง

คํ่า

พักที่

และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเปดปกกิ่ง

HOT SPRING HOTEL , BEIJING โรงแรมนํ้าพุรอนจีนหรือเทียบเทา

**เปนโรงแรมที่สามารถแชนํ้าพุรอนในหองนํ้าสวนตัวภายในหองพักของลูกคา หาก
ตองการไปแชดานนอก จะตองชําระเพิ่มทานละ 188 หยวน**

DAY 5

พระราชวังฤดูรอน – รานปﻤเซีย
่ ะ – กรุงเทพฯ (B/ L/ -)

เชา

 รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวน พระราชวังนีม
้ ีพื้นที่

1,813 ไร สวนใหญพน
ื้ ที่แหงนี้เปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นไดมีคําสั่งใหนําดินไปถมเปน
ภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา ใหชื่อวา “วานโซวซาน” หรือภูเขาหมื่นป พรอมตําหนักนอย
ใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง ลานกวางหลายแหงเชื่อมตอถึงกันดวย

ระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกวา ฉางหลาง ซึ่งถือเปนระเบียงที่มีความยาว

มากที่สุดในโลก โดยเปนระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมูพระตําหนัก

ตะวันออกไปยังเรือหินออนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนัน
้ เปนวังหลวงและ

สวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มีการตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและ

ชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป
ค.ศ.1750 กษัตริยร าชวงศชงิ ทรงใชเปนที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจาก

พระราชวังหลวงทีป
่ กกิง่ ในฤดูรอนมาประทับที่พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ ซึ่งเปนทีย
่ อมรับ
กันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแตจิ๋ว

จากนั้นนําทานสู รานปﻤเซียะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ที่นี่
ทานจะได

ศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะ
สําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ
19.15 น.

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีน

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7995 **มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง **

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ
**********************************************************
** หากลูกคาทานจําเปนตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร) กรุณาสอบถามเจาหนาที่
ของบริษัททุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวรเพราะประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ หองละ
2 – 3 ทาน

อัตราทานละ

ผูใหญ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง

ผูใหญ 2 เด็ก 1
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 (เด็กอายุไมเกิน
ป)

20 ป)

อัตราทานละ

อัตราทานละ

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563

พักเดี่ยว
เพิ่ม

อัตรา

หองละ

ไมใชตั๋ว

เครื่องบิน

อัตราทานละ

01-05 เมษายน 2563

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

08-12 เมษายน 2563

19,999

21,999

21,999

7,900

9,900

10-14 เมษายน 2563

21,999

24,999

24,999

7,900

12,999

15,999

15,999

02-06 เมษายน 2563
09-13 เมษายน 2563
11-15 เมษายน 2563

22-26 เมษายน 2563
29เม.ย.-03 พ.ค.
2563

02-06 พฤษภาคม
2563

05-09 พฤษภาคม
2563

13-17 พฤษภาคม
2563

20-24 พฤษภาคม
2563

15,999

19,999
21,999

15,999

18,999
21,999

24,999

18,999

18,999
21,999

24,999

5,900

7,900
7,900
5,900

7,900

9,900
9,900
9,900
7,900

18,999

5,900

7,900

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563
14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

27-31 พฤษภาคม
2563

03-07 มิถุนายน
2563

10-14 มิถุนายน 2563
17-21 มิถุนายน 2563
24-28 มิถุนายน
2563

02-06 กรกฎาคม
2563

03-07 กรกฎาคม
2563

19-23 สิงหาคม 2563

26-30 สิงหาคม 2563
02-06 กันยายน

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2563
13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2563
19,999

22,999

22,999

7,900

9,900

19,999

22,999

22,999

7,900

9,900

17,999

5,900

7,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2563

14,999
14,999

17,999
17,999

วันเดินทางเดือน กันยายน 2563

17,999

5,900

7,900

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

09-13 กันยายน 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

07-11 ตุลาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

2563

14-18 ตุลาคม 2563

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม

1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน ไมรวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) **

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก,รานไขมุก,ราน

เปﻤยเซี๊ยะ,รานยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใช

เวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน /
ทาน / ราน**

** ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน

การทํา วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบต
ั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 อาทิตย **
อัตราคาบริการนี้ รวม

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ

เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครือ
่ งบิน ตามที่ตามที่ตาราง อัตราคาบริการระบุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน HAINAN

AIRLINES (HU) อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครือ
่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน
23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนาํ้ หนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทงั้ นี้
เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเ ดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม
่ คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ

(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน
่ วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษท
ั

× คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใช

เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
 เทานั้น)

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ
 ือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง)
1,800 บาท (สําหรับผูถ
หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซา กรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิง่ /
ปกกิง่ +เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเดีย
่ วเทานั้น

- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)

- กรณีที่สามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเดี่ยวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน

3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก
 เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.

อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.
ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย

(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ

ทานละ 10,000.- บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณา

ชําระเงินใน 2 วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรบ
ั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มค
ี วิ รอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์
ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวง
รอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรบ
ั เงินตามเวลาที่กําหนดไมวา
กรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆทันที

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทรี่ ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการ ยกเลิก การเดินทาง

 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว
หรือเอเยนต (ผูมีรายชือ
่ ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรเทานั้น ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

 กรณีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับ

เงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอม
หลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนา
แรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร ับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 20 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ

ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ไมคน
ี เงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม

การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ
่ งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคน
ื เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**

 การเดินทางที่ตองการันตีมด
ั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

 สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) โดยทางบริษท
ั จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก

การที่มีนก
ั ทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป

 ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา

ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี

นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทรี่ ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขสําคัญอืน
่ ๆทีท
่ านควรทราบกอนการเดินทาง

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ทั้งนี้ กอน

คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครัง้ หากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลีย
่ นแปลงได

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่ โมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรบ
ั ผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผูเดินทาง

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่

หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

 ทางบริษัทไมมน
ี โยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน
จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามทีร่ ะบุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต

ละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตางประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที่ทานไมตอ
 งการไดรบ
ั บริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม

สามารถเขาชมได ไมวา ดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ

เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี
หนาใดหนาหนึง่ หายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก
และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ

กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป

อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล

หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน)

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมค
ี าใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอย

แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุป
 จะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการ

และขั้นตอนของแตละคณะ

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ)
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลก
ู คาเดินทางดวยกัน กรุณา

เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3ทาน Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ

แบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น)
••

สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทานั้น !!
•

รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พืน
้ หลังสีขาว หามถายเซลฟ ﻤและสง

รูปเขามาทางไลน ไดเลย
ตามตัวอยางดานลางนี้

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได
ตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
(กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทาง

ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธ

การขอออกนอกประเทศของทานได)

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พืน
้ หลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหู ทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา

หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู แวนตาแฟชั่น แวนสายตา รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
5.1

เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม

5.1.1 สําเนาสูติบต
ั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม

5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบต
ั ร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ

5.2

เดินทางพรอมญาติ

5.2.1 สําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม

5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบต
ั ร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
6.

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น

กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้

6.1 ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต

6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม

6.4 สําเนาบุค
 แบงค อัพเดทยอดปจจุบน
ั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ :

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตอง
ไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เนื่องจากผูเ ดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ

เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ

 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
 นํารูปถายเกา ทีถ
่ ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

 นํารูปถายที่มีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล

เยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย ไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา**

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)

NAME.................................................................SURNAME...............................................................
สถานภาพ

โสด

ไมไดจดทะเบียน

แตงงาน

จดทะเบียน ชื่อคู

หมาย

หยา

สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

..................................................................................................................................................................
..........................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ........................................................

ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

..................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย............................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ...........................................................

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

...............................................................................................................
ตําแหนงงาน

..................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................รหัสไปรษณีย.........................................................................

โทรศัพท............................................................ มือถือ........................................................

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

ไมเคย

เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม

โปรดระบุ............................................................................

ไมเคย

เคย

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)

NAME................................................SURNAME................................................................................

RELATION.............................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR)

NAME................................................SURNAME................................................................................

RELATION.............................................................................................................................................
หมายเหตุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

