ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – กูกง – กําแพงเมืองจีน
อี้เหอหยวน–หอฟาเทียนถาน – THE PLACE
สกีอินดอร - ชอปปงตลาดรัสเซีย
ชมกายกรรมปกกิ่งอันลือชื่อ

…ลิ้มรสอาหารพิเศษ...
เปดปกกิ่ง สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด อาหารกวางตุง อาหารแตจิ๋ว อาหารซานซี
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2554

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง ซึ่งทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามัน
ใหมที่อาจจะเกิดขึ้น

*** กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ จํานวน 80 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** สวนหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

กําหนดการเดินทาง
1-5/2-6/10-14/13-17/20-24/22-26/24-28/25-29/26-30 ธ.ค. 54
วันแรก
23.00 น.

วันที่สอง
01.05 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบินแอรไชนา ( CA ) โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกแดทานกอนออกเดินทาง
กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ “กูกง” – หอฟาเทียนถาน – กายกรรมปกกิ่ง
เดินทางไปปกกิ่ง โดยสายการบินแอรไชนา เที่ยวบินที่ CA 980 
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วันที่สาม
เชา

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น กรุ ง ป ก กิ่ ง นํ า ท า นผ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข า เมื อ งถึ ง ท า อากาศยานนครป ก กิ่ ง เมื อ ง
ประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล
หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนได
ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุง ปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา และทานจะไดสัมผัสกับ
“สนามบินนานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลานคนในป 2015
สนามบินโฉมใหมที่มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือของ
ผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เขาถึงจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโตของ
สนามบิ นนานาชาติ ปกกิ่ งออกเป น 2 ข า ง ทอดตั วจากทิ ศ ใต ไ ปสู ทิศ ตะวั น ออก เพื่ อ ช วยลดไอร อ นจาก
แสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้ งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลด
ปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
 รับประทานอาหารเชาที่ภัตตาคาร
นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธี
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม และ หอ
ระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง” สถานที่วาราชการและที่
ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่งกอสรางที่คงคุณคา
ทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับ
ตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการ
หลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําทานแวะชมโรงงานผลิตผาไหมของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปน สินคาทั้งใชเครื่องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้ง
ของฝากและใชเอง จากนั้นนําทานชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งกอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมที่สงางาม มีความสูง
38 เมตร และมี เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวัง
ตองหาม และใชเวลาในการสรางถึง 14 ป ที่นี่เคยถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของ
จักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุมครองเหลาปวงประชาชาวจีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร จากนั้น
เชิญชิมชาอวูหลงของปกกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
 รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง
**หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อกองโลก
 พักที่ HUIDE HOTEL หรือเทียบเทา
พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” – ผานชม “สนามกีฬาแหงชาติ” – สกีอินดอร
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ป
กอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู
ชมระเบียงกตัญู เรือหินออน นําทานชม ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย
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โบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อไขมุก ครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารซีซาน
นําทาน ผานชม “สนามกีฬาแหงชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแหงในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อ
ดังของโลก โคลิเซี่ยมแหงโรม แตสนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปกกิ่งนี้พยายามที่จะคิด
ออกแบบใหมใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอมปจจุบันมากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron
ตองการที่จะชองระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสราง 91,000 ที่นั่ง อาจถือไดวา เปนสนามกีฬาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ใหญที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกลาวซึ่งจะใชจัดพิธีเปด -ปดการแขงขันโอลิมปก
2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาขายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม หอหุมเพดานและผนั ง
อาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ภาพ
โครงสรางของสนามกีฬาแหงนี้ จึงดูคลายพระราชวังสีแดง ที่อยูภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว ซึ่งใหกลิ่นอาย
งดงามแบบตะวันออก สําหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสรางใหกลมกลืนกับโครงตาขาย ซึ่งใหภาพลักษณของ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระวายน้ําแหงชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ)
ซึ่งสระวายน้ําแหงชาตินี้ สรางขึ้นสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย
" กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใช
พลังงานแสงอาทิตย โดยจะนํามาใชเดินเครื่องกรองน้ําเสียของสระน้ําที่ใชเติมในสระจะถูกกักเก็บไวในอางเก็บ
น้ําขนาดใหญที่ฝงไวใตดิน นอกจากนั้น เพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุด สถาปนิกยังใชเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนัก
ฟสิกสจาก Dublin's Trinity College ที่สามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
ซึ่งนอกจากจะทําสระวายน้ําแหงแดนมังกรนี้ดูดีเปนเอกลักษณแลว ยังสามารถตานทานกับแรงสั่นสะเทือนอัน
เกิดจากแผนดินไหวไดดวย จากนั้นนําทานเลนสกี ณ Qiaobo Ski Dom เลนสกีฟรี 1 ชั่วโมง (พรอมชุดสกีและ
อุปกรณเลนสกี แตไมรวมถุงมือ) ถาเลนสกีเกินจากนี้ชั่วโมงตอไปคิด 190 หยวน ซึ่งมีพื้นที่กวางใหญถึง 40,000
ตารางเมตร รองรับนักทองเที่ยวไดมากกวา 3,000 คน มีอุณหภูมิเฉลี่ย -3 องศาตลอดทั้งป เปนสถานที่แหงใหม
ลาสุ ดของเมืองปกกิ่งดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสรา งหิมะใหทา นไดเล นแมไม ใช ฤดูหนาว มี ลานสกี
สําหรับเด็ก,สโนวบอรดปารค ,มีลูแขงขันความเร็วสําหรับนักสกีที่ชื่นชอบความเร็ว ใหทานไดสนุกสนานกับ
การเลนสกีฟรี นอกจากนี้ยังมีสวนของ Entertainment Center เชน ฟตเนส ,เซาวนา, ลานโบลิ่ง, เกมสเซ็นเตอร,
หองคาราโอเกะ, ซุปเปอรมาเก็ต, ฯลฯ อิสระใหทานสนุกสนานอยางเต็มที่
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารแตจิ๋ว
 พักที่ HUIDE HOTEL หรือเทียบเทา
กําแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง – The Place
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคาของปกกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ซึ่งเปน
เครื่องประดับนําโชค จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่
สรางขึ้นดวยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2000 ปกอน
โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานํา
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19.40 น.
23.45 น.

วัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบ
โลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
นําทานชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตรความเปน มาของจีนในยุคราชวงศหมิง ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึง
สิ้นสุดราชวงศ เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึ้งขนาดเทาตัวคนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด 26 หอง กอนเดินทางกลับ
เขาเมืองปกกิ่ง แวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํานําทานไปชมสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในใจกลางกรุงปกกิ่ง The Place หรือ ลาสเวกัสนอย ทาน
จะไดสัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัย ยาวประมาณสองรอยเมตรสองขางทางเต็มไปดวย
รานคาสินคาแบรนดเนมมากมาย
 พักที่ HUIDE HOTEL หรือเทียบเทา
วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชม วัดลามะ “ ยงเหอกง ” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและไดรับการบูรณะอยางยอดเยี่ยมที่สุดในปกกิ่ง
สรางขึ้นในป ค.ศ.1694 แตเดิมเคยเปนตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิหยงเจิ้น หรือองคชาย4 ผูเปนพระราชบิดา
ของจักรพรรดิเฉียนหลงแหงราชวงศชิง ตอมาตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ที่นี่ไดกลายปนศูนยกลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบตนมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตร ยที่งดงามและสูงถึง 23
เมตร โดยเชื่อกันวาเปนงานแกะสลักจากไมจันทนเพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยูภายในศาลาหมื่นสุข “ วานฟู
เกอ ” จากนั้นนําทานแวะชม ผีชิว ซึ่งเปนลูกหลานมังกร รุนที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลาย
ใหหมดไป มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากใหกับคนทางบาน
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง
จากนั้นนําทานไปชอบปงที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม, ถุงเทา, รองเทา,
นาฬิกา เปนตน เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก
หมายเหตุ : อาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979 
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝาเทา , ไขมุก , ผา
ไหม , ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ
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(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป ***)

กําหนดการเดินทาง
10-14/13-17/20-24/22-26/24-28/25-29/26-30 ธ.ค. 54
อัตราคาบริการ

ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักเดี่ยวจายเพิ่ม

ทานละ
ทานละ

23,900
4,000

บาท
บาท

24,900
4,000

บาท
บาท

กําหนดการเดินทาง 1-5/2-6 ธ.ค. 54
อัตราคาบริการ

หมายเหตุ :

ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักเดี่ยวจายเพิ่ม
ราคาทัวรนี้

แจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก

ทานละ
ทานละ

ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่
ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว )
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
2. คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
3. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
5. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก และขนาดกระเปาสัมภาระ โดย
ใหกระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ มีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของ
กระเปารวมแลวไมเกิน 158 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม ถา
น้ําหนักและขนาดของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว จะตองเสียสวนที่เกินเปนจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวน
ตอใบ

6. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
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อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 80 หยวนตลอดการเดินทาง
5. คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 %
เงื่อนไขการใหบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานีเ้ ปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบิน การันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง
ยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู
จองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมี
คาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + คาตั๋วเครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทาง
นั้นๆ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปล วงหนาตาม
จริงเชน คาวีซา เปนตน (คาตั๋วเครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตั๋วไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวัน
เดิม ตองรอทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่ปกกิ่ง) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทย
เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม เดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้ งสิ้น และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึง
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หมายเหตุ

เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟาเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซ
จากคอมพิวเตอร ( รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
ปกกิ่ง-สกีอินดอร 5D3N CA980-979/TAAI-111111

7

1 หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต
+ รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
 ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,200 บาท

 ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ทาน
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.........................................................................SURNAME.....................................................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส
............................................................................................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ.........................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................................
รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน................................... .................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)...............................................................................................................
ตําแหนงงาน.........................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร ...................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ......................................................................................
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 ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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