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เชียงใหม่ – ปักกิง่
พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
นาท่านเหิ นฟ้าสู่ กรุ งปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
ปักกิง่ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระรำชวังต้องห้ ำม กู้กง –กำยกรรมปักกิง่
ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรเช้ ำแบบจีน ติม่ ซำ
หลังอาหารนาท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมี
ประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้
มองเห็นจุดสาคัญของจัตุรัสแห่ งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคาว่า
"ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริ ญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทัว่ โลกจงเจริ ญ" ตรงกลาง
เป็ นรู ปท่านประทานเหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่ งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้
จากนั้นนาท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระรำชวังต้องห้ ำม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์
หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มี
การบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด
รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นาท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านชม กำยกรรมปักกิง่ เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยวและความยืดหยุน่
ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุน
จาน โชว์ควงของ เป็ นต้น และไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยูใ่ นพื้นที่จากัดและโชว์กายกรรมปักกิ่ง
นั้นยังชื่อเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดลำมะยงเหอกง – ถนนโบรำณเฉียนเหมิน - ร้ ำนไข่ มุก - ถนนหวังฟู่ จิ่ง – ปักกิง่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม วัดลำมะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็ นตาหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรื อ
องค์ชายสี่ ผเู ้ ป็ นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ ได้สืบราชบัลลังค์แล้วได้ยก
สถานที่แห่ งนี้ให้เป็ นวัดลามะ วัดแห่ งนี้เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปองค์ยนื หรื อ “พระศรี อารยเมตไตร ” ซึ่งสู ง
ถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาหมื่นสุ ข
ว่านฟู่ เก๋ อ
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม ถนนโบรำณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดของปักกิ่ง เปิ ดให้เที่ยวชม
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่เข้าร่ วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 หลังจากรัฐบาล
ปักกิ่งได้ปิดปรับปรุ งบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรื อนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการ
เปลี่ยนแปลง การปกครอง โดยจาลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริ เวณสองฝั่งถนน มีท้งั ภัตตาคาร ร้านค้า
จาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าของที่ระลึกในรู ปแบบของปักกิ่ง
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ร้ ำนไข่ มุก ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน อาทิเช่น ครี มไข่มุก ผงไข่มุก เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสู่ ถนนหวังฝู่ จิ่ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสี สันให้กบั ผูท้ ี่มาจับจ่าย
บนถนนคนเดินแห่ งนี้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พระรำชวังฤดูร้อน – ร้ ำนหยกจีน – เมืองโบรำณกู๋เป่ ย - พักเมืองโบรำณ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “ อีเ้ หอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน
รู ปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋ งจีน ระเบียงยาว เจดีย ์ ที่สวดมนต์ สะพานหิ น และเรื อหิ นอ่อน ที่
สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปี ก่อน ซึ่งได้เคยถูกทาลายอย่างรุ นแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมือง
ปักกิ่ง ที่นี่ยงั เคยเป็ นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นาคณะเดินชมตาหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร
ตาหนัก ที่ประทับของพระนางชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในเทพนิยาย
ต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริ มทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านชม ร้ ำนหยกจีน ของล้ าค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา
และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่ งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ร่ ารวยและ
มีโชค รวมถึงทาให้อายุยนื อีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนาโชคในรู ปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็ นของขวัญของฝาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณกู๋เป่ ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชัว่ โมง)
หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณกู๋เป่ ย (กู๋เป่ ยสุ่ ยเจิ้น Gu Bei
Shui Zhen ) เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของทั้งชาว
จีนและชาวต่างชาติ อยูบ่ ริ เวณเดียวกับกาแพงเมืองจีนด่านซือหม่า
ไถ ภายในกู๋เป่ ยสุ่ ยเจิ้น นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถ
เลือกว่าจะเดินหรื อล่องเรื อชมตามลาน้ า (ไม่รวมค่าล่ องเรือ) ยังมี
โรงเรี ยนสมัยโบราณ และหากเดินขึ้นเขาไปด้านบนก็จะเจอกับ
โบสถ์คริ สต์เก่า นอกจากนี้ภายในบริ เวณของกู๋เป่ ยสุ่ ยเจิน้ ยังมี
ร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลาย
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รู ปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบนั ให้เลือกช้อปอีกมากมาย รวมถึงโรงแรมที่พกั สไตล์โบราณหากอยากค้างคืนหรื อ
ปี นกาแพงเมืองจีนในช่วงยามค่า และดื่มด่าบรรยากาศ มาที่เดียวเที่ยวได้หลากหลายรู ปแบบเลย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม GUI BEI MIN SU HOTEL อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (บ้ ำนโบรำณสไตล์จีน)

กำแพงเมืองจีนด่ำนซื อหม่ำไถ – ร้ ำนบัวหิมะ - CAPITAL MUSEUM – ปักกิง่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่ ำนซือหม่ำไถ (โดยกระเช้า Cable Car) ตั้งอยูท่ ี่อาเภอมี่หยุน ซึ่งเป็ นอาเภอทางเหนือ
สุ ดของปักกิ่ง กาแพงเมืองจีนด่านนี้เป็ นด่านที่มีชื่อเสี ยงมาก ได้ชื่อว่าเป็ นสุ ดยอดแห่ งกาแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็ น
กาแพงเมืองจีนที่ยงั คงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่ งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยูบ่ นภูมิประเทศที่เป็ นผาสู ง
ชัน ทาให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กาแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่
สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่ างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ
ประกอบกับขุนเขาที่สูงที่สูงตระหง่านทาให้กาแพงด่านซือหม่าไถเป็ นกาแพงที่งดงามยิง่ นัก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านนัง่ รถกลับไปยังปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชัว่ โมง)
นาท่านสู่ ยำบัวหิมะและศูนย์ยำสมุนไพรจีน พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรื อในชื่อว่า ยาบัวหิ มะ
ซื้อยาแกน้ าร้อนลวกเป่ าฟู่หลิง “ยาบัวหิ มะ”ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ CAPITAL MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ ทเี่ ก็บรวบรวมโบรำณวัตถุกว่ำหมื่นชิ้น) เป็ นหนึ่งใน
พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อย ที่บอกเล่าเรื่ องราวและวิถีชีวิตชาวปักกิ่งในอดีตเป็ นหลัก อาคารที่คณะเราไปชมนั้น เป็ น
พิพิธภัณฑ์นครหลวงอาคารใหม่ซ่ึงย้ายมาจากอาคารเดิม อาคารนี้เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 2006
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
หอฟ้ำเทียนถำน - ร้ ำนยำงพำรำ - ตลำดหงเฉียว - ปักกิง่ - เชียงใหม่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็ นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้
เป็ นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่น
ประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ต้ งั ป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตาหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า
จากนั้นนาท่านชมสิ นค้าและผลิตภัณฑ์จาก ร้ ำนยำงพำรำ เป็ นของฝากของที่ระลึก

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า ยีห่ ้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีก
มากมาย ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินปักกิง่
17.30 น.
ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823
21.50 น.
ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
*** รำยกำรนีล้ งร้ ำนจีนทีป่ ักกิง่ 4 ร้ ำน ร้ ำนหยก ร้ ำนไข่ มุก ร้ ำนบัวหิมะ ร้ ำนยำงพำรำ ***
ถ้ ำไม่เข้ ำร้ ำนหยก เพิ่ม RMB 200/ท่ำน ถ้ ำไม่เข้ ำร้ ำนอื่น ขอให้ เพิ่ม RMB 100/ท่ำน/ร้ ำน
(แต่ละร้ ำนหำกท่ำนอยู่ไม่ถึง 40 นำที คิดเพิ่มท่ำนละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เรียกเก็บ ไม่เกีย่ วกับบริษัทฯ ทัวร์ )
อัตรำค่ำบริกำร / 15 ท่ำนขึน้ ไป / บำท

2 – 7 มีนำคม 2562
15 – 20 พฤษภำคม 2562

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2 - 3 ท่ำน รำคำท่ำนละ
พักเดี่ยวจ่ ำยเพิ่ม ท่ำนละ

23,900 บำท
5,500 บำท

*** สำยกำรบิน Air China (CA) จำกัดกระเป๋ำสำหรับโหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ ท่ำนละ 1 ใบ นำ้ หนักไม่เกิน
23 กก. และถือขึน้ เครื่ องได้ ท่ำนละ 1 ใบ นำ้ หนักไม่เกิน 7 กก. (อนุญำตให้ ถือขึน้ เครื่ องเพิ่มได้ อกี 1 ชิ้น คือ โน๊ ตบุ๊ค,กระเป๋ำถือ,
กระเป๋ำเอกสำร) ***
หำกท่ำนทีภ่ ูมลิ ำเนำไม่ ได้ อยู่ในเขตภำคเหนือ ดังนี้ 1. เชียงรำย 2. เชียงใหม่ 3. น่ ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ลำปำง
8. ลำพูน 9. อุตรดิตถ์ 10. ตำก 11. พิษณุโลก 12.สุโขทัย จะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,200 บำท เนื่องจำกต้องไปทำวีซ่ำทีก่ รุงเทพ
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นทัศนาจร AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิง่ – เชียงใหม่ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริ การวีซ่าเข้าประเทศจีน ( 4 วันทาการ Passport Thai )
 ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผเู ้ ชี่ยวชาญ อานวยความสะดวกตลอดรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่ำทิปไกด์ พนักงำนคนขับรถ
 กระเป๋ำเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่ำน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
 ค่ำธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้ วยบัตรเครดิต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
กำรสำรองทีน่ ั่งและกำรชำระเงิน
 สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมยืน่ หลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่า
 ชาระเงินทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บำท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 10 วัน ก่อนการเดินทาง
กำรยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป 10 % ของเงินมัดจา
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตำมจริง
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 5 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯ
ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คื นเงินให้สาหรับ
ค่าบริ การนั้นๆ
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน
/ คน / วัน
ข้ อมูลในกำรทำวีซ่ำจีน

กำรเตรียมเอกสำรกำรยื่นวีซ่ำจีน
1. หนังสื อเดินทางเล่มจริ ง (Passport) ทีมีอายุเหลือนับจากวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน
2. รู ปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตัว
ห้ ำมใช้ รูปสแกน,หรื อถ่ ำยเอง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการทางาน เช่น ชื่อสถานที่ทางาน,ที่อยู,่ เบอร์ติดต่อ

