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กาแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พระราชวังกู้กง (วังต้องห้าม) ที่ประทับแห่งจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและชิง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา
หอฟ้าเทียนถาน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
สวนผลไม้เมืองหนาว หรือ พิพธิ ภัณฑ์ห่นุ ขึ้ผ้งึ
ชมทัศนียภาพยามค่าคืน ณ OLYMPIC TOWER
ชมกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ งตลาดรัสเซีย
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กาหนดการเดิ นทาง
กรกฎาคม – พฤศจิ กายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมี
เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
23.50 น.
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
วันที่สอง
05.30 น.

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ปักกิ่ ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น – พระราชวังกู้กง – หอฟ้ าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ ง
เดินทางถึงนครปั กกิง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว นา
ท่านเดินทางไปยังภัต ตาคาร เพื่อ ทาธุ ระส่ ว นตัว และรับประทาน
อาหารเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น จัตุรสั ทีก่ ว้างทีส่ ุดในโลกชม
ศาลาประชาคมที่ส ามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน,อนุ ส าวรีย์ว ีรชน
พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวัง
ต้ องห้ าม ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ห
มิงและราชวงศ์ชงิ รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ
ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อทีก่ ว่า 720,000 ตรม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าดิ นเที ย นถาน มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากยูเนสโก้ สร้างขึน้ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (จูต้ี) แห่ง
ราชวงศ์ห มิง (ค.ศ.1402-1424) และพระองค์ไ ด้เ สด็จ มาท าพิธ ี
บวงสรวงสวรรค์ เพื่อให้พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์พร้อมกับทา
พิธบี วงสรวงแบบป้ ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิง
และชิง นาท่านชมกาแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่อนั ร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกาลังกายและพักผ่อน......นาชม กายกรรมปั กกิ่ ง ชื่อก้องโลก ชมงิ้ว
เปลีย่ นหน้ากาก และการแสดงทีง่ ดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, WUHUAN
HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – สวนผลไม้เมืองหนาว หรือพิ พิธภัณฑ์ห่นุ ขี้ผงึ้ –
OLYMPIC TOWER
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นาท่านเดินทางออกนอกตัว
เมืองปั กกิง่ แวะเยีย่ มชมโรงงานผลิตและจาหน่ าย บัวหิ มะ หรือ เป่ า
ฝู่ หลิ ง ซึง่ เป็ นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ าร้อนลวกทีค่ นไทยรูจ้ กั และนิยมใช้
กันมาก .....นาท่านไปยัง ด่ านจูหยงกวน เพื่อขึน้ ชม กาแพงเมือง
จีน หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศ จรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉิ นซี
ฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน
300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเที่ยวชมและ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเทีย่ วชม สวนผลไม้เมืองหนาวของ ของเกษตรกรชาวจีน ชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วย
ตัวท่านเอง เช่น สตรอเบอร์ร่ี (มี.ค.-พ.ค.), เชอร์ร่ี (มิ.ย.), ลูกท้อ (ส.ค.-ก.ย.), สาลี่ หรือ พุทราจีน(ก.ย.)
แอปเปิ ล (ต.ค.) ซึง่ แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล..... (กรณี สภาพอากาศไม่ดี ผลผลิตไม่เพียงพอ, ไม่สามารถ
เก็บผลไม้ได้ บริษทั ฯ ขอปรับเปลีย่ นรายการเป็ นการเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ หุ่นขีผ้ ้งึ ) .....นําท่านแวะชม ร้าน
ผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความ
นิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูสุกม้ี องโกล
นาท่านขึน้ ชมทัศนียภาพยามค่าคืนของปั กกิง่ ณ OLYMPIC TOWER หอคอยชมเมืองทีเ่ ป็ นอีกหนึ่งแลนด์
มาร์คยุคใหม่ ประกอบด้วยอาคารสูง 5 อาคารที่มรี ะดับความสูงแตกต่างกัน คือตัง้ แต่ 186 เมตร- 246.8
เมตร เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวติ ที่เติบโตจากพื้นดิน สูงขึ้นไปในอากาศ และเบ่งบานออกเป็ นดอกไม้
สวยงาม (กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เช่นหมอกหนา, ฝนตกจนไม่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามได้ ขอปรับเปลีย่ นเป็ นผ่านชมสนามกีฬารังนกแทน)
นาท่านเข้าทีพ่ กั SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, WUHUAN
HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วัดลามะ – ปี่ เซี๊ยะ – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ถนนหวังฝู่ จิ่ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังเก่าที่
ประทับ ของจัก รพรรดิห์ ย่ ง เจิ้น องค์ช ายสี่แ ห่ ง ราชวงค์ชิง และเป็ นพระราชบิด าของจัก รพรรดิเ์ ฉี ยนหลง
นํ าท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปั จจุบนั และอนาคต เพื่อเป็ นสิรมิ งคล ชมพระพุทธรูปไม้ท่ี
แกะสลักจากไม้จนั ทร์มคี วามสูงถึง 26 เมตร.....จากนัน้ นํ าท่านแวะชม ปี่ เซี๊ ยะ ถือเป็ นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง
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เล่ากันว่าเป็ นลูกตัวทีเ่ ก้าของมังกร ผีซวิ เป็ นสัตว์ดุรา้ ยชนิดหนึ่ง แบ่งเป็ นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี”
ส่วนเพศผูเ้ รียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซวิ ตัวผูจ้ ะหาทรัพย์ ส่วนตัว
เมียจะเฝ้ าทรัพย์ ดังนัน้ คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็ นคู่ ทีค่ นจีน
เชื่อว่า จะนําเงินทอง และโชคลาภให้กบั ผู้เป็ นเจ้าของ และช่วย
เก็บรักษาทรัพย์ทห่ี ามาได้.....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็ น
พระราชวังที่พระนางซูสไี ทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทัง้ เป็ นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้ว ย ชม
ความงามของทะเลสาบคุ น หมิ ง ทะเลสาบยั ก ษ์ ท่ี ขุ ด ด้ ว ย
แรงงานคน ภูเขาจาลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงาม
ตระการตา .....น าท่ า นแวะเที่ย วชมร้า นจ าหน่ า ย หยกและ
ผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีช่อื เสียงของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านชม ถนนหวังฝู่ จิ่ ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตกึ
ทีท่ นั สมัยสวยงามมากมายและเป็ นแหล่ง
ช้อปปิ้ งทีม่ สี นิ ค้านานาชนิดเช่นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็ นต้น
นาท่านเข้าทีพ่ กั SOLUXE WINTERLESS HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL, WUHUAN
HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
รับ ประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พ ัก (10) น าท่ า นแวะ ร้ า นไข่ มุ ก ชมผลิต ภัณ ฑ์จ าก มุก น้ า จื ด ที่
เพาะเลีย้ งในทะเลสาบ และนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มกุ ผง ไข่มกุ รวมทัง้
เครือ่ งประดับสาหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุก.....
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูเป็ ดปั กกิง่
บ่าย
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดรัสเซีย ตลาดขายสินค้าราคาถูกทัง้ ขายส่ง และปลีก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา
ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
.........
นาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น.
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
21.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ 4 ร้าน คือ ร้านหยก ไข่มกุ บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึง่ ระบุอยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
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แวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ
ทัง้ สิน้
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กรกฎาคม – พฤศจิ กายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
ไม่มเี ตียงเสริ ม
เพิ่ ม

11-15, 26-30 กรกฎาคม 2561
9-13 สิ งหาคม
29 สิ งหาคม – 2 กันยายน
19-23 กันยายน
12-16, 19-23 ตุลาคม
7-11, 21-25 พฤศจิ กายน

24,999
24,999
24,999
24,999
25,999
23,999

25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
24,999

25,999
25,999
25,999
25,999
26,999
24,999

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
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 ***
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)
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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
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอ
สําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ 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
10. 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
11. 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 หน้ าเต็ม
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-

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
12. 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
13. 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
14. 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 15,000 บาท และ 20,000 บาท (ช่วงวันหยุดเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี เพราะต้องออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
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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 อกเหนือ
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 ท่านจะขอค่าบริก ารคืนไม่ได้
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
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.
กรณีทต่ี ้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทางบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
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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
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่อาจ
รับ ผิด ชอบต่ อ ความเสีย หายต่ า งๆ ที่อ ยู่เ หนื อ การควบคุ ม ของเจ้า หน้ าที่บ ริษัท ฯ อาทิ การนัดหยุด งาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบปฏิเสธ
การเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

