เที่ยว 2 มหานครเทียนสิน-ปักกิง่ 3 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กําแพงเมืองจีน
พระราชวังฤดูร้อน “อีเ้ หอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ตลาดรัสเซีย
พิเศษ...เวลาเทีย่ วเยอะ ไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง บินด้ วยเครื่องบินลําใหญ่ นกสกู๊ต
มือ้ พิเศษ : สุ กมี้ องโกล / อาหารกวางตุ้ง / เป็ ดปักกิง่
กําหนดการเดินทาง 01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62
06-09 , 13-16 , 20-23 ธ.ค. **ปี ใหม่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
17-20 ม.ค. 63 // 14-17 , 21-24 ก.พ. , 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
06-09 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 มี.ค. 63

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – เทียนสิ น – ปักกิง่ ( นั่งรถไฟความเร็วสู ง )

10.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการ
บิน NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน
13.15 น.
เหิ นฟ้ าสู่ เมืองเทียนสิ น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880
*สายการบินนกสกู๊ดไม่ มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้ าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
18.45 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองเทียนสิ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็ วสู ง เพื่อโดยสารรถไฟสู่
เมืองปักกิง่ รถไฟขบวนที่ D27 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุ ณาทุกท่ านนํากระเป๋ าสั มภาระ
ขึน้ ขบวนรถไฟด้ วยตัวท่ านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่ สามารถนําขึน้ รถไฟได้ อาทิเช่ นกรรไกร มีด
พับ มีดปอกผลไม้ ** << เชิ ญทุกท่านพิสูจน์ความเร็ วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่ งถือเป็ นความเร็ วอันดับหนึ่งแบบ
ทิ้งห่างจากคู่แข่งหลายช่วงตัว โดยบริ ษทั Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟ
ระบบนี้ ข้ ึนมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผา่ นมา สามารถทําความเร็ วสู งสุ ดได้ถึง 395
ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็ วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่ งก็ยงั เร็ วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัว
กระสุ นของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่
ของจีนนี้ จะเชื่ อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อเชื่ อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยงั คงพัฒนาล้าหลัง
อีกจํานวนมาก ถึง กรุ งปักกิง่ เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักร
เยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ
1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั
มา รถโค้ชปรับอากาศ
พักทีป่ ักกิง่ BEIJING YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันสอง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – THE PLACE – ถนนหวังฝูจิ่ง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปั กกิ่งที่ใหญ่
ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิ ม
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุ สาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธาน
เหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ ท่านจะได้มองเห็นจุดสาคัญของจัตุรัสแห่ งนี้ คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน
ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคาว่า“ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีนจงเจริ ญ ” ด้านหนึ่ ง อีกด้าน
หนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ ” ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาด
ใหญ่ สถานที่แห่ งนี้ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ ประเทศจี นก็ว่าได้ นาท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม
“กู้กง” สร้ างในสมัยจักรพรรดิ หย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่ อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่ ว่าราชการ และที่
ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิ ง มีการบูรณะซ่ อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี
2008 แต่ยงั คงสถาปั ตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่
ยาวนานที่สุดในโลก นาท่านเดิ นชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้ างที่คงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นบน
พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวังแบ่งเป็ น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่ งเป็ นเขตหวงห้ามให้ผชู้ ายเข้า ยกเว้น
ขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้ า มี 3 ตาหนัก 1. ตาหนักไท่ เหอ เป็ นตาหนักหน้าที่สาคัญที่สุด เป็ นสถานที่ฮ่องเต้ออก
ว่าราชกาลแผ่นดิ น 2. ตาหนักจงเหอ เป็ นสถานที่ พกั รอก่อนออกว่าราชกาลแผ่นดิ น 3. ตาหนักเป่ าเหอ เป็ น

กลางวัน

ตาหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวังชันใน หรื อเขตหวงห้าม
ประกอบด้วย จุดสาคัญคือ พระตาหนักพระนางซู สีไทเฮา สถานทีว่ ่ าราชการหลังม่ าน อุทยานหลวงอวีเ้ หอหยวน
ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร *มือ้ พิเศษสุ กมี้ องโกล หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ THE PLACE อีก
หนึ่ งแหล่งทันสมัยในกรุ งปั กกิ่งที่ต้ งั อยูใ่ นย่านธุ รกิจใจกลางเมือง ไฮไลท์ของที่นี่คือหน้าจอ LED บนหลังคาที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ท้ งั อาหารจีนและตะวันตก ร้านหนังสื อ
ร้ า นเสื้ อ ผ้า และมี ส ถานบันเทิ ง ยามคํ่า คื น ให้ ไ ด้ผ่อ นคลายกัน ด้ว ย จากนั้น นํา ท่ า นสู่ ศู น ย์ ก ารค้ า หวั ง ฟู่ จิ่ ง
(Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองปั กกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคน
เดิ น ห้า มรถทุ ก ชนิ ดวิ่ ง ผ่า น มี ห้ า งสรรพสิ นค้า พลาซ่ า และร้ า นค้า น้อ ยใหญ่ เ รี ย งรายสองข้า งถนน รวมทั้ง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสื อ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้า
แบรนด์เนม และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ
ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ให้ ท่านเลือกชิมและเลือกทานอาหารท้ องถิ่นตามอัธยาศัย
พักทีป่ ักกิง่ BEIJING YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

กําแพงเมืองจีน (ด่ านจูหยงกวน) – ผ่ านชมสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย

เช้า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางออกชานเมือง เดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน สิ่ ง
มหัศ จรรย์หนึ่ ง ในเจ็ ด ของโลกในยุค กลาง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้วย แรงงานของคนนับ หมื่ น คน มี ความยาว 6,350
กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ น
ปึ กแผ่นตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่ งนี้ มาสร้างกําแพงที่มี
ความหนา 1 เมตร สู ง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่
ของกําแพงเมืองโบราณที่ยงั คงความขลัง และสมบรู ณ์ดว้ ยการบูรณะอย่างต่อเนื่ อง หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวก้อง
โลกของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *มื้อเป็ ดปั กกิ่ง หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม (ด้ านนอก) สนามกีฬา
โอลิมปิ คแห่ งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็ นอีกชื่ อหนึ่ งที่รู้จกั กันดี ตั้งอยู่
ใจกลาง โอลิมปิ ค คอมเพล็กซ์ ในกรุ งปั กกิ่ง ซึ่ งจะเป็ นที่จดั พิธีเปิ ดและปิ ด บริ ษทั สถาปนิกที่ชนะการออกแบบ
คือ Herzog & de Meuron ร่ วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผชู ้ มในช่วง
แข่งขันโอลิมปิ คได้ 100,000 คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสู ง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ท้ งั หมด
250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทําด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็ นใย และกระจก ส่ วนของ
หลังคากันนํ้าฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิ ดปิ ดได้ พื้นที่ภายใน
นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ผเู ้ ข้าชมสามารถเดินเล่นได้เหมือนเดิ นอยูใ่ นรังนก
แล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทนั สมัย สนามกีฬาโอลิมปิ คแห่ งชาติน้ ี เริ่ มก่อสร้าง
เมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้วเสร็ จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน
จากนั้น อิสระช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตแห่ งหนึ่ งในปั กกิ่ง มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย ไม่วา่
จะเป็ นเสื้ อผ้ารองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาว
ปั กกิ่ง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก

กลางวัน

อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ให้ ท่านเลือกชิมและเลือกทานอาหารท้ องถิ่นตามอัธยาศัย
พักทีป่ ักกิง่ BEIJING YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปักกิง่ – เทียนสิ น – ถนนอิตาลี – ถนนซื่อผิงเจีย – ถนนวัฒนธรรม – ศาลเจ้ าหม่ าโจ้ ว – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับ เมืองเทียนสิ น เป็ นเมืองขึ้นตรงต่อส่ วนกลาง
ห่างจากปั กกิ่ง 120 กิโลเมตร เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สาคัญของภาคเหนื อ เป็ นเมืองท่าที่สาคัญ
ในการขนส่ งทางเรื อไกลและใกล้ และการค้าขายระหว่างประเทศ อุ ตสาหกรรมเก่ าของเมื องเที ยนสิ น มี
เหล็กกล้า การผลิตเครื่ องจักร เคมี พลังงานไฟฟ้ า ปั่ นทอ วัตถุก่อสร้าง ทากระดาษและขนม อุตสาหกรรมใหม่มี
ทาเรื อ รถยนต์ ขุดน้ ามัน ปิ โตเลียม แทรกเตอร์ ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช นาฬิ กา เครื่ องโทรทัศน์ และเครื่ อง
ถ่ายรู ปฯ นาท่านสู่ “ถนนอิตาลี” ถนนสายนี้ เหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่ งของยุโรปจริ งๆ ที่นี่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายของยุโรปขนานแท้ด้ งั เดิม ด้วยสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างอาคาร ร้านรวง สไตล์โรมัน ถนนอิตาลี
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ของนครเทียนจิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ทุกๆ วันที่ถนนสายนี้ จะคลาคล่ าไป
ด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมความงาม ในยุคที่หลายคนหลงใหลการถ่ายภาพ
“แชะ แอนด์ แชร์ ” ถนนสายนี้ มีที่มาเมื่อ 500 กว่าปี ก่อน นครแห่ งนี้ เคยถูกชาติมหาอานาจ 8 ชาติเข้ารุ กราน
เพราะภูมิประเทศเอื้อต่อการคมนาคม จึงถูกใช้เป็ นจุดยุทธศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่ องรอยของอดีตที่
หลงเหลืออยู่ ก็คือ สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ยงั คงความงามแบบขรึ มๆ บนถนนที่เงียบสงบ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดอาหารโบราณ ซื่อผิงเจีย ที่นี่ละลานตาไป
ด้วยอาหารแปลกๆ มากมาย ทั้งเครปถัว่ เขียวใส่ ไข่ กรอบนอก ละมุนลิ้นด้วยความข้นของไข่ไก่และซอส ถัดอีก
ร้านจะเป็ นปลาหมึกย่าง ที่ขอบอกว่าอร่ อยกว่าทุกมื้อ เพราะเขาโชว์ย่างแบบสดๆ กิ นแบบร้ อนๆ รสชาติเข้มข้
มของซอสราดและความร้อน รอให้ท่านได้ลิ้มรส จากนั้น นําท่านชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่
เป็ นศูนย์รวมของร้านรวงที่จาํ หน่าย หนังสื อ เครื่ องกระเบื้อง พรม งานฝี มือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและ
ของพื้นเมื อง สมควรแก่ เวลานําท่าน นมัสการหม่ า โจ้ ว (เจ้ าแม่ ทับทิม) ณ ศาลหม่าโจ้ว เทพธิ ดาผูพ้ ิทกั ษ์นัก
เดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
20.10 น.
เหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 879
*สายการบินนกสกู๊ดไม่ มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้ าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
00.10+1 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุก
ครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
กําหนดวันเดินทาง
01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 พ.ย. , 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62
06-09 , 13-16 , 20-23 ธ.ค. 63 // 17-20 ม.ค. 63
18,999.14-17 , 21-24 ก.พ. , 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
06-09 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 มี.ค. 63
19,999.**ปี ใหม่ 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63
21,999.-

เด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี

พักเดี่ยว

18,999.-

2,900.-

19,999.21,999.-

3,900.3,900.-

@ @ อัตรานีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท)
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนพาสปอร์ ตไทยท่ านละ 2,000.- บาท
-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีส่งวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทนั @ @
เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ ีอายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน
สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สู ติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี ไม่ มีบิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สู ติบตั ร
4. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
5. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
5. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน

6. *** บางครั้งสถานฑูตอาจจะมีการเรียกโชว์ ตัวต่ อสถานทูต***
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัย ใดๆ ที่ ท าํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

