CHN BJS01(HU)DEC

 ชมกาแพงเมืองจีน ณ ด่านจูหยงกวน
 พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 หอฟ้าเทียนถาน หวังฝู่ จิ่ง กายกรรมปักกิ่ง
 เส้นทางเทพเจ้า หรือ สกีรีสอร์ต
 ช้อปปิ้ งตลาดรัสเซีย
 เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิ่ง, อาหารกวางตุ้ง, สุก้ ีมองโกล
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CHN BJS01(HU)DEC

กาหนดการเดิ นทาง

ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว Q เคาน์เตอร์ HAINAN AIRLINES (HU)
โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ

วันที่สอง
01.35 น.
07.10 น.

ปักกิ่ ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น – พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) – หอฟ้ าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ ง
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ HU 7996 (BOING 737-800) บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงนครปั กกิง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมือง
และรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารภายในสนามบิน (1)
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรสั เที ยนอันเหมิ น จัตุรสั ทีก่ ว้างทีส่ ุดในโลก
ชมศาลาประชาคมทีส่ ามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุ สาวรียว์ รี
ชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือ
พระราชวังต้องห้าม ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วย
ห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อทีก่ ว่า 720,000 ตรม. …..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าดิ นเทียนถาน สถานทีป่ ระกอบ
พิธบี วงสรวงเทพยดาแบบป้ ายบรรพบุรษุ ของจักรพรรดิในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิงนําท่านชมกําแพงสะท้อนเสียงผ่านชม
สวนสาธารณะขนาดใหญ่อนั ร่มรืน่ ของชาวจีนทีม่ าออกกําลังกาย
และพักผ่อน . .....นําท่านไปชมกายกรรมปักกิ่ ง กายกรรมอันเลื่อง
ชื่อของปั กกิง่ หลากหลายชุดการแสดงทีจ่ ะทําให้ทุกท่านเพลิดเพลิน
และทึง่ กับความสามารถของนักแสดงนับร้อยชีวติ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูเป็ ดปั กกิง่
นําท่านเข้าทีพ่ กั YI TEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝูจิ่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านไหว้พระที่
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า
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วัดลามะ ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังเก่าทีป่ ระทับของจักรพรรดิ ์หย่งเจิน้ องค์ชายสีแ่ ห่งราชวงค์ชงิ และเป็ น
พระราชบิดาของจักรพรรดิ ์เฉียนหลงนําท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์ อดีต ปั จจุบนั และอนาคต เพื่อ
เป็ นสิรมิ งคล ชมพระพุทธรูปไม้ทแ่ี กะสลักจากไม้จนั ทร์มคี วามสูงถึง 26 เมตร ......จากนัน้ นําท่านแวะชม ปี่
เซี๊ยะ ถือเป็ นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็ นลูกตัวทีเ่ ก้าของมังกร ผีซวิ เป็ นสัตว์ดุรา้ ยชนิดหนึ่ง แบ่งเป็ น
เพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผูเ้ รียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซวิ ตัวผูจ้ ะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมีย
จะเฝ้ าทรัพย์ ดังนัน้ คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็ นคู่ ทีค่ นจีนเชื่อว่า จะนําเงินทอง และโชคลาภให้กบั ผูเ้ ป็ น
เจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ทห่ี ามาได้.....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านแวะ ร้านไข่มกุ ชมผลิตภัณฑ์จาก มุกน้าจืด ทีเ่ พาะเลีย้ งในทะเลสาบ และนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
มากมาย เช่น ครีมไข่มกุ ผงไข่มกุ รวมทัง้ เครือ่ งประดับสําหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก.....จากนัน้ นํา
ท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็ นพระราชวังทีพ่ ระนางซูสไี ทเฮาทรงโปรดปราน
มาก อีกทัง้ เป็ นสถานทีว่ ่าราชการของพระนางด้วย ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ทข่ี ดุ
ด้วยแรงงานคน ภูเขาจําลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึง่ ล้วนแต่สวยงามตระการตา …..นําท่านเยีย่ มชม ร้านผ้า
ไหม ซึง่ ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนํามาผลิต
เป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน เช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน และทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทัง้
เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายบุรษุ และสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารนําท่าน ชม ถนนหวังฝู่ จิ่ ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตกึ ทีท่ นั สมัยสวยงามมากมายและ
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีม่ สี นิ ค้านานาชนิดเช่นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็ นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
นําท่านเข้าทีพ่ กั YI TEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ปักกิ่ ง - กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –เส้นทางเทพเจ้า หรือ สโนว์เวิ ลด์สกีรีสอร์ต
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิ มปิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านชมโรงงานผลิตและจําหน่ าย บัวหิ มะ หรือ เป่ าฝู่ หลิ ง ซึง่
เป็ นยาทาแก้ไฟไหม้ นํ้าร้อนลวกทีค่ นไทยรูจ้ กั และนิยมใช้กนั มาก .....
นําท่านไปยัง ด่านจูหยงกวน เพื่อขึน้ ชม กาแพงเมืองจีน
สิง่ ก่อสร้างแห่งความภูมใิ จของประเทศจีน และเป็ น หนึ่งในเจ็ด
สิง่ มหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มี
ความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000
คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเทีย่ วชมและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่ห้า
เช้า
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
สําหรับคณะเดินทาง 1-15 ธันวาคม
นําท่านไปชม เส้นทางเทพเจ้า เส้นทางเดินเท้าทีท่ อดตัวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เข้าสู่ สุสาน
ฉางหลิ ง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของสุสาน 13 กษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์หมิง ในความเชื่อของคนจีน จักรพรรดิ คือ
โอรสแห่งสวรรค์ เดินทางจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ เมือ่ สวรรคตแล้วก็ตอ้ งกลับสูส่ วรรค์ตามเส้นทางนี้
บริเวณสองฝั ง่ มีรปู ปั น้ มนุษย์ 12 คนและรูปปั น้ สัตว์อกี 24 ตัว คือ สิงโต,อูฐ,ช้าง, ม้า, กิเลนและเซีย่ จือ้
(สัตว์ในตํานานคล้ายยูนิคอร์น) อย่างละสีต่ วั ในอิรยิ าบถทีแ่ ตกต่างกัน เรียงรายอยูต่ ลอดสองข้างทาง
สําหรับคณะเดินทางตัง้ แต่ 16 ธันวาคม
นําท่านไปยัง SNOW WORLD SKI RESORT ลานสกี
มาตรฐานกลางแจ้ง สัมผัสหิมะขาวโพลน สวยงามสะอาดตา
สนุกสนานเพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมฤดูหนาว ไม่ว่า
จะเป็ นลากเลื่อน สเลด และสกี (ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมต่างๆ ไม่
รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้ จ่ายจาก
ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์) สําหรับท่านทีต่ อ้ งการเล่นสกี กรุณา
เตรียมตัวไห้พร้อมก่อนการเล่น ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกัน
แดด เสือ้ แจ็กเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม,กางเกงรัดรูปและฝึกวิธกี าร
เล่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่าน
.....จากนัน้ นําท่านสู่ ร้านหยก จําหน่ายหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีช่อื เสียงของประเทศจีน ไม่ว่าจะ
เป็ นแหวน, สร้อยข้อมือ,กําไล,จี้ และเครือ่ งประดับหลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้ท่านได้มโี อกาสชมและ
เลือกซือ้ เป็ นของกํานัล ของฝาก ของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูอาหารกวางตุง้
นําท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิ มปิ ค 2008 ซึง่ ออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า สนาม
กีฬารังนก และสระว่ายนํ้าแห่งชาติ ซึ่งมีรปู ทรงภายนอกคล้ายก้อนนํ้าขนาดใหญ่ กําแพงของอาคารนี้คล้าย
มีฟองนํ้าเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา
นําท่านเข้าทีพ่ กั YI TEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุขภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอน
ยางพารา ซึง่ เป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็ นอยางมาก .....จากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม สถาบันการแพทย์
แผนโบราณ ซึง่ ผลิตยาสมุนไพรบํารุงและรักษาอาการของโรคต่างๆให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อนคลาย
ความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี เรือ่ งยาสมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน
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กลางวัน

.........
20.05 น.
00.25 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูสุกม้ี องโกล
นําท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย อิสระช้อปปิ้ ง สินค้าหลากหลายชนิด เสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาอิสระกับ
การช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
นําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ HU 7995 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************

***รายการทัวร์มเี ข้าชมร้านสินค้า 6 ร้าน หยก, บัวหิมะ, ไข่มกุ , นวดเท้า, ผ้าไหม,ยางพารา***
ซึง่ ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ม ี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

1-5,2-6 ธันวาคม
7-11 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

17,888
18,888
21,888

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11ปี เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
ไม่มเี ตียงเสริ ม
17,888
17,888
21,888

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดย HAINAN AIRLINES
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 11 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***

17,888
17,888
21,888

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
3,000
3,000
4,000
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่ นคนละ 10 หยวนต่ อวัน ต่อท่ าน ( 4 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 80 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 250 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้ ,
หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า
*** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้รปู ถ่ายเป็ นรอย สถาน
ฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและ
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่ง
เอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความ
เป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์
สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
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ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย และ
มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติกเกอร์
หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400 บาท
ต่อท่าน
กรณี วีซ่าไม่ผ่านการพิ จารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้ น ต้ องชาระค่าธรรมเนี ยมการ
ดาเนิ นการเล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้ กบั ศูนย์บริ การยื่นขอ
วีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 25 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ทุก
กรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงิน
ค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
รายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบิน
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เป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออก
ตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั ้ หมด

