KIKKY KAKEENUNG IN BEIJING

โปรแกรมทัวร์
1
2
3
4

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิ น-นัง่ รถไฟใต้ดิน-รถไฟ
ความเร็ วสู ง-ปั กกิง่
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้ านบัวหิมะ-โชว์
กายกรรมปั กกิ่ง-ตลาดรัสเซี ย
กาแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้ านหยก-ผ่านชม
สนามกีฬาโอลิมปิ ค
พระราชวังฤดูร้อน-พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ ยะ-ร้ านยางพารา-สนามบิน
เทียนสิ น-สนามบินดอนเมือง
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สายการบิน NOK SCOOT (XW)
ไฟล์ ทบิน
เส้ นทาง
เวลาบิน
ไฟล์ทขาไป
XW880
DMK-TSN
11.20-17.00
ไฟล์ทขากลับ
XW879
TSN-DMK
18.15-22.00
ทางสายการบินอนุญาติให้ โหลดสั มภาระได้ คนละ 20 กิโลกรั ม และสามารถถือขึน้ เครื่ องได้ 7 กิโลกรั ม
หมายเหตุ : หากท่านต้องการจองตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อบัตรโดยสารประเภทอื่นๆเพือ่ เดินทางมายังกรุ งเทพฯ
และกลับจังหวัดที่เป็ นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุ ณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวร์ น้ ีทเี่ จ้าหน้าที่
บริ ษทั ทัวร์ ก่อนทาการจองตัว๋ ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การ
ยกเลิกเที่ยวบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
เป็ นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริ ษทั ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย
ต่างๆได้ในทุกกรณี
วันแรก
08.00 น.
11.20 น.

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิ น - นั่งรถไฟความเร็ วสู ง – กรุ งปักกิ่ง
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5-7 เคาน์เตอร์ 5-7 สายการบิน
นกสกู๊ต (XW) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่ เมืองเทียนสิ น ประเทศจีน โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW880 (บินประมาณ 4-5 ชัว่ โมง)
(บนเครื่ องไม่มีบริ การอาหารและน้ าดื่มฟรี แต่มีจาหน่ายบนเครื่ อง)

17.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศเทียนจินปิ นไห่ เมืองเทียนสิ น ประเทศจีน เป็ นเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้ง
ปั กกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่ งห่างจากปั กกิ่งประมาณ 160 ก.ม. (เวลาท้ องถิ่นที่เร็ วกว่ าไทย 2
ช.ม. เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณาปรั บเวลาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟใต้เดินเพื่อมุ่งหน้าเดินทางไปยังสถานีรถไฟเทียนสิ น ให้
ท่านได้นงั่ รถไฟความเร็ วสู งหัวจรวด BULLET TRAIN เพื่อเดินทางไปยังเมืองปั กกิง่ ใช้เวลาประมาณ 30-45
นาที ด้วยความเร็ วสู งสุ ด 295 ก.ม./ช.ม.เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง เมืองปั กกิ่ง เป็ นเมืองหลวงที่มี
ประวัตศิ าสตร์ เก่าแก่ ซึ่ งแต่เดิมประมาณ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลปั กกิ่งถือเป็ นเมืองการค้า หลังการปฏิวตั ิลม้
ล้างระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชและการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะจึง
ประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นนั่ มา

เย็น
ค่า

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ทางบริ ษทั ขอบริ การอาหารเย็น แบบข่าวกล่อง (มื้อที่ 1)
นาท่ านเข้ าที่พัก YIFU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมจะคอนเฟิ ร์มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สอง
เช้า

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้ องห้ าม - ร้ านบัวหิมะ - ชมโชว์ กายกรรมปักกิ่ง - ตลาดรั สเซี ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นาท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (SQUARE HEAVENLY PEACE) ซึ่งเป็ นจตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ทสี่ ุ ดใน
โลก โดยทัง้ 4 ทิศ มีถนนรอบลานจัตุรัส 12 เลนใจกลางจัตุรัส มีอนุสาวรี ยว์ รี ชน ด้านใต้เป็ นหอระลึก
ประธาน เหมา เจ๋ อ ตุง ทางใต้ลงมาจาก หอระลึก คือซุ ้มประตูเฉี ยนเหมิน(ประตูหน้า) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า เจิ้งหยางเหมิน ด้านตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็ นรัฐสภามหาศาลาประชาคม ซึ่งเป็ นที่ประชม
พรรคคอมมิวนิสต์ ภายในมีที่นงั่ ถึง 9,700 ที่นงั่ และอนุสาวรี ยส์ ู ง 40 เมตร และคาจารึ กว่า “ วีรบุรุษของ
ประชาชนเป็ นอมตะ”
ทางทิศตะวันออกเป็ นหอพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นเพือ่ เฉลิมฉลองการ
ครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน แลพิพิธภัณฑ์ปฏิวตั ิ เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญ ๆ
ของพรรคคอมมิวนิสต์ อาทิเช่น งานฉลองวันชาติ ,งานแสดงแสงยานุภาพ ,งานตรวจกองทหารเกียรติยศ

จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโบราณกู้กง หรื อ พระราชวังต้ องห้ าม(THE FORBIDDEN CITY)
ที่ถูกสร้ างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทั้งบ้าน และชีวติ ของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิง
และชิงรวมทั้งสิ้ น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 600 ปี เหตุที่เรี ยกพระราชวัง
ต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้ างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็ น “ ที่ตอ้ งห้าม ” คนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปได้ เป็ นพระราชวังที่
ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ที่มีพ้นื ที่ถึง 720,000 ตร.ม. มีอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างรวม800แห่ง วัดโดยรอบ
กาแพงมีระยะทางถึง 6 ก.ม. หมู่อาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ซึ่งเมื่อแบ่งเป็ นห้องแล้วมีมาก
ถึง 9,999 ห้อง ตามหลักสถาปั ตยกรรมสมัยโบราณ ได้กาหนดให้ดา้ นหน้าเป็ นที่วา่ ราชการ ด้านหลังเป็ นที่อยู่
อาศัย นาคณะเดินทางเข้าสู่ พระราชวังโดยผ่านประตูสาคัญ ได้แก่ “ ประตูอู่ และประตูไท่เหอ ” เป็ นประตู
ทางเข้าหลักของตาหนักหน้า ซึ่ งเป็ นประตูที่ใหญ่โตโอฬารทีส่ ุ ดในพระราชวังต้องห้าม มีเอกลักษณ์คือ ที่
หน้าประตูประดับด้วยสิ งโตซึ่ งทาจากทองสาริ ด 2 ตัว นาชมตาหนักหน้า 3 หลังในเขตพระราชฐานชั้นนอก
ได้แก่ ตาหนักไท่เหอ , ตาหนักจงเหอ และตาหนักเป่ าเหอ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของอานาจที่ยงิ่ ใหญ่ใช้เป็ นที่วา่
ราชการแผ่นดิน และที่ทรงงานของจักรพรรดิ ถัดเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในเป็ นที่ประทับพักผ่อนของ
จักรพรรดิ พระมเหสี พระราชมารดา พระราชโอรส พระราชธิดาและ นางสนม อีก 3 หลัง ได้แก่ ตาหนักเฉีย
นชิง , ตาหนักเจียวไท่ และตาหนักคุนหนิง ส่ วนทีแ่ บ่งระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐาน
ชั้นในก็คอื ลานกว้างที่อยู่บริ เวณด้านหลังตาหนักเป่ าเหอที่มาบรรจบกับประตูเฉี ยนชิงเป็ นกลุ่มอาคารราชวัง
ที่ใหญ่ที่สุด และมีความสมบูรณ์ที่สุดในปั กกิ่ง “ นาท่านเดินเที่ยวชมโดยรอบพระราชวัง ” ที่มี
ประวัตศิ าสตร์ มาหลายยุคหลายสมัย และยังคงเด่นเป็ นสง่าใจกลางมหานครปั กกิ่ง และพระราชวังแห่งนี้เป็ น
ตัวแทนเล่าขานเหตุการณ์ในอดีตในฐานะ “พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก”
.

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
นาท่านช้อปปิ้ ง ครี มบัวหิมะ(ครี มเป่ าซู่ ถงั ) สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย จากนั้นชมสุ ดยอดโชว์ กายกรรมปักกิ่ง สุ ดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่น
ตาตื่นใจกับโชว์ ไม่วา่ เป็ นโชว์หมุนจาน โชว์ควงของ โชว์มอเตอร์ ไซค์ เป็ นต้น จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด
รั สเซี ย (HONG QIAO PEAL MARKET) หรื อมาบุญครองของจีน ภายในอาคารมีร้านค้ามากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ น เสื้ อผ้า, ของที่ระลึก, กระเป๋ า, กระเป๋ าเดินทาง, อุปกรณ์อเิ ล็กติค, เครื่ องประดับ ฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูสุก้ ีมองโกล

ค่า

นาท่ านเข้าที่พัก YIFU HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมจะคอนเฟิ ร์มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ร้ านหยก - โรงงานไข่ มุก - กาแพงเมืองจีนด่ านจูหยงกวน - ผ่ านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านชมอัญมณี ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนัน่ ก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความ
เชื่ อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าค่า เป็ นสิ ริมงคลแก่ ผูท้ ี่ได้มาครอบครอง ทาให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิด
ความเจริ ญก้าวหน้า มัง่ คัง่ โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ น
เครื่ องประดับนาโชค น าท่ า นเยี่ยมชม โรงงานไข่ มุกน้ าจื ด ที่ เ พาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปั จจุ บนั ประเทศจีน
สามารถผลิตเพื่อส่ งออกไปขายทัว่ โลกได้ไม่ต่ากว่าปี ละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็ นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ า
จืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้ อไข่มุก ครี มบารุ งผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุก
สภาพผิว เพื่อบารุ งผิวหน้าและกายให้เปล่งปลัง่ และขาวใสอย่างเป็ นธรรมชาติ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางพิชิตความยิ่งใหญ่ของ “ กาแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก” เป็ นกาแพงเมืองจีนที่
ถือว่าเป็ นด่านที่สวยที่สุดของกาแพงเมืองจีน นาท่าน ชมความงาม ของสถานที่แห่งนี้ ซึ่ งท่านจะได้สัมผัส
กาแพงเมืองจีนพร้ อมกับวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่ งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง ซึ่ง
กาแพงเมืองจีน THE GREAT WALL แห่งนี้มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความ
ยาวมาก ดังกล่าวนี้เอง กาแพงนี้จึงได้รับการขนานนามอีกด้วยว่า “กาแพงหมื่นลี้” กาแพงเมืองจีนจะสร้ าง
ขึ้นเมื่อไร และใครเป็ นผูส้ ร้ างขึ้นเป็ นคนแรกนั้นข้อเท็จจริ งยังไม่ปรากฏเด่นชัดเพียงแต่สนั นิษฐานกันว่ามีมา
ตั้งแต่ “สมัยราชวงศ์โจว” สมัยแบ่งแยกอาณาจักรโดยแต่ละแคว้นในสมัยนั้นได้สร้างกาแพงเพื่อปกป้องดินแดนของตนให้พน้ จากการรุ กรานของชาวป่ าเถือ่ นลักษณะของกาแพงในสมัยนั้นจึงไม่ปะติดปะต่อกันจนถึง
สมัยราชวงศ์จนิ๋ กษัตริ ยอ์ งค์สาคัญ คือ “จิน๋ ซี ฮ่องเต้” ซึ่งท่านเป็ นจักรพรรดิองค์แรกของประเทศจีนที่รวบรวมประเทศจีนให้หนึ่งอันเดียวกันและสถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้น ทรงต้องการความเป็ นหนึ่งเดียวของประเทศ
ที่มีความปลอดภัย จึงส่ งกองทหาร 3 แสนคน กับประชาชน 5 แสนคน ร่ วมกันสร้ างกาแพงใหญ่ เริ่ มจากทิศ
ตะวันตกที่เมือง หลินเถา ถึงตะวันออกที่เมือง เลีย๋ วตง กาแพงนี้ถูกสร้ างขึ้นบนฐานเดิมของ กาแพงเมืองจีน

รุ่ นเก่า จึงใช้เวลาสร้ างเพียง 9 ปี ดังนั้นถ้าใครเดินทางไปถึงกาแพงยักษ์ได้จะได้รับการยกย่องว่า “ ปู้เต้าฉาง
เฉิ นเฟยห่าวฮัน่ ” ซึ่ งมีความหมายเป็ นภาษาไทยว่า “ ถ้าไปไม่ถงึ กาแพงเมืองจีน หาใช่ชายชาตรี ไม่”

เย็น

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูเป็ ดปั กกิ่ง
จากนั้นนาท่าน ผ่ านชมสนามกีฬารั งนก เป็ นสนามกี ฬาที่ออกแบบโดยชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จดั พิธี
เปิ ด-ปิ ดการแข่งขันกี ฬามวลมนุ ษยชาติที่ปักกิ่ ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง (20.00 น.) จุผูช้ มได้
91,000 ที่นงั่ เป็ นอัฒจรรย์ลกั ษณะคล้าย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหล็กสี เทาเหมือนกิ่งไม้หอหุม้ เพดานและพนัง
อาคารทาด้วยวัสดุโ ปร่ ง ใส มี ล กั ษณะรู ปทรง ถ้วยชามสี แดง และชมสระว่ายน้ า สร้ า งด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่สุด มีรูปลักษณ์คล้าย “ก้อนน้ าสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่” เป็ นโครงสร้ างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ
เดิ น เครื่ อ งเพื่ อ กรองน้ า เสี ย ของสระว่า ยน้ า และก าแพงอาคารเหมื อ นฟองน้ า ที่ เ คลื่ อ นไหวตลอดเวลา
นาท่ านเข้ าที่พัก YIFU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
โรงแรมจะคอนเฟิ ร์มก่ อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่ งทางบริ ษัทฯจะขอแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทาง

วันที่สี่

พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์ ผิเซี๊ ยะ - ร้ านยางพารา - สนามบินเทียนสิ น - สนามบินดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นาท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอีเ้ หอหยวน (THE SUMMER PALACE) อุทยานโบราณที่ลือชื่อ 1 ใน 4
ของประเทศจีน เดิมเป็ นสวนฤดูร้อน และสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ปี ค.ศ.1153 สมัยราชวงศ์หมิงได้มี
การต่อเติมเป็ นอันมาก ในสมัยพระเจ้าคังซี จนถึง พระเจ้าเฉี ยนหลงได้มีการต่อเติมขยายใช้เวลาประมา ณ 60
ปี แล้วเสร็ จปี ค.ศ.1750 และสมัยสงครามฝิ่ นครั้งที่ 2 ถูกพันธมิตรอังกฤษ และฝรั่งเศสเผาเสี ยหายเป็ นจานวน
มาก ปี ค.ศ.1888 พระนางซู สีไทเฮาได้นางบประมาณของกองทัพเรื อมาบูรณะซ่ อมแซมจนเป็ นลักษณะที่เห็น
ในปั จจุ บ ั น นี้ ให้ ท่ า น ช มความงามและ ความใหญ่ โ ต ของพร ะ ร าช วั ง ที่ ป ร ะ กอบไปด้ ว ย
ทะเลสาบจาลองซึ่ งมีเนื้อที่ใหญ่โต 3 ใน 4 ส่ วนของอุทยาน, เก๋ งจีน, ระเบียงยาว 728 เมตร , เจดียท์ ี่สวดมนต์,
สะพานหิน และเรื อหินอ่อน สร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปี ก่อนประกอบภาพเขียนสี เป็ นเรื่ องราวเทพนิยาย
ต่างๆเป็ นจานวนถึง8,000 กว่าภาพ จากนั้นให้ท่านได้เช่า “ผิเซี ยะ” เพื่อนาไปตั้งเป็ นเครื่ องรางของมงคลที่
บ้าน ห้างร้ าน และกิจการของท่าน

เที่ยง

20.25 น.
00.10 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
นาท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้ านยางพารา ให้ท่านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่วา่ จะเป็ น
หมอน, หมอนรองคอ, ที่นอน เป็ นต้น
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเทียนจินปิ นไห่
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..


ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถ ท่ านละ 200 หยวน (1,200 บาท) เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่
ส่ วนทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก อายุ 2-20 ปี
เด็ก
ห้ องละ 2-3 ผู้ใหญ่ 1 มีเตียง
INF พักเดี่ยว
ไม่ มี
+ เด็ก 1
เสริม
เตียง
ท่ าน
(0-2ปี )
16-19 ตุลาคม 2561
12,900
17,900 17,900 17,900 6,900
4,500
18-21 ตุลาคม 2561
12,900
17,900 17,900 17,900 6,900
4,500
19-22 ตุลาคม 2561
12,900
17,900 17,900 17,900 6,900
4,500
20-23ตุลาคม 2561
14,900
19,900 19,900 19,900 6,900
4,500
ราคานี้เป็ นราคาเฉพาะกรุ๊ ปหน้าร้ านเท่านั้น หากเป็ นกรุ๊ ปเหมาสอบถามราคาอีกครั้ง
ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่คนไทยถือพาสสปอร์ ตไทยเท่านั้น
วันเดินทาง

จอย
แลนด์
7,900
7,900
7,900
7,900

ประกาศ
1. พาสสปอร์ ตต้ องมีอายุก่อนเดินทางไม่ น้อยกว่า 6 เดือน
2. ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดๆก็ตาม หรื อได้รับการปฏิเสธการออกนอกเข้ าประเทศไทยหรื อการถูกปฏิเสธเข้ า-ออกประเทศจีน ทางบริ ษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินส่ วนใดๆรวมทั้งค่ า
เครื่ องบินให้ แก่ ท่าน
3. ทัวร์ นี้จัดให้ ลูกค้ าที่มีความประสงค์ ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านั้น หากท่ านที่ไม่ สามารถเดินทางร่ วมกับ
ทัวร์ ทุกวัน(หมายถึงลูกค้ าต้ องการใช้ แค่ ตั๋วเครื่ องบินกับที่พกั ) โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบบริษัททราบก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัท
ขอเก็บเพิ่มท่ านละ 500 USD
4. การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนี้เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ และ
สถานการณ์ ในการเดินทางขณะนั้นแต่ จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ
โดยไม่ ทาให้ มาตราฐานการบริ การลดน้ อยลง
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมื องจีนทุกเมื อง กาหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้าพื้นเมื องให้ นักท่ องเทีย่ วได้ รู้ จักคือ ร้ านยาจีน,
ร้ านหยก, ร้ านชาจีน, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านไข่ มุก, ร้ านผิเซียะ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเทีย่ วทุก
ท่านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละ ประมาณ 50-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาทีก่ าหนด จะต้ องเสี ยค่าปรับ
500 หยวน/ร้ าน และหากท่านไม่ ประสงค์จะเข้ าร้ านค้าดังกล่าว ท่านจะต้ องเสี ยค่าปรับ 500 หยวน/ร้ าน) ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

สาคัญมาก!!! กรุ ณาอ่ านและทาความเข้ าใจ

ลูกค้าที่มวี ซี ่ าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ให้ รับทราบก่อน
การทาการจองทัวร์ แต่ท้งั นีบ้ ริษทั ไม่มกี ารลดราคาทัวร์ ในส่ วนของลูกค้าที่มวี ซี ่ าจีนทุกกรณี

เนื่ องด้ วยทางประเทศจีนมีการเข้ มงวดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ศาสนา ไม่ ว่าจะเป็ น พระ, นักบวช, แม่ ชี, หรื อผู้ถือศี ลที่มี
การโกนผม โกนคิว้ หรื อแต่ งกายผ้ าเหลือง,ผ้ าขาว ที่แสดงออกถึงการเป็ นผู้นาศาสนา ซึ่งทางจีนจะเข้ มงวดในการเข้ าประเทศ และ
หลายเคสที่ไม่ สามารถเข้ าประเทศจีนได้ ดังนั้นทางบริษัทฯขออนุ ญาติไม่ รับบุ คคลดังกล่ าว

เอกสารที่ใช้ สาหรับทาวีซ่ากรุ๊ปจีน ดังนี้
1. สาเนาหน้ าพาส รบกวนสแกนหน้ าพาสแบบเต็มหน้ ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่เบลอ ไม่ดา หรื อมีแสงสว่าง
คาดโดนข้อความ)
2. รู ปถ่ าย 2 นิ้ว

รู ปถ่ ายพื้นหลังต้ องเป็ นสี ขาว (รบกวนสแกนแบบชัด) และรบกวนถือไปสนามบินเอง ณ วันเดินทาง

3. เล่ มพาสสปอร์ ต พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า รบกวนถือไปสนามบิน
เอง ณ วันเดินทาง และต้องเป็ นเล่มเดียวกับที่ส่งให้ทางบริ ษทั ออกตัว๋ และทาวีซ่ากรุ๊ ป
(หมายเหตุ : หากท่านได้นาพาสสปอร์ ตมาคนละเล่มกับที่ส่งให้ทางบริ ษทั และทางสายการบินไม่
ออก BOARDING PASS หรื อทางต.ม.จีนไม่อนุญาติให้เข้าประเทศได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การคืนค่าทัวร์ )

ตัวอย่างเอกสารที่ส่งให้ บริษทั ทัวร์

ราคาทัวร์ นี้รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ ป รวมนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กิโลกรั ม/ท่ าน และสามารถถือขึน้
เครื่ องได้ 7 กิโลกรั ม/ท่ าน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
(หมายเหตุ : โรงแรมที่ประเทศจีนจะไม่มีหอ้ งTRP ในกรณี ที่ลูกค้าจองห้องTRPมา ลูกค้าจะได้เป็ นห้องที่เป็ นเตียง
DBL 1 เตียง + เตียงเสริ ม 1 เตียง)
• บริ การอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

•
•
•
•

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยว พร้ อมหัวหน้าทัวร์ ชานาญงานและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปเข้าประเทศจีน เฉพาะผูถ้ ือพาสฯคนไทยทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น และ
เป็ นบุคคลธรรมดา (ในกรณี ทผี่ เู ้ ดินทางเป็ นพระ นักบวช แม่ชี หรื อผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาทางบริ ษทั ขออนุญาติเก็บค่าวี
ซ่ าเพิ่ม 1,200 บาท)
(กรณี ที่ทางประเทศจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ทางบริ ษทั ขออนุญาตเปลีย่ นเป็ น ทาวีซ่าเดี่ยว และขอเก็บค่าวีซ่า
เดี่ยว 800 บาท)

อัตรานี้ไม่ รวม
• ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ 200 หยวน หรื อเป็ นเงินไทย 1,200 บาท ต่ อท่ านตลอดทริ ปไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ า
ทัวร์ ซึ่ งทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจ
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ประมาณ 5-10 หยวน/ใบ/ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน
• ค่าวีซ่าสาหรั บหนังสื อเดินทางต่างด้าวหรื อชาวต่างชาติ (กรณี ชาวต่างชาติ ขอเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม 1,000 หยวน และ
ลูกค้าต้องเป็ นผูด้ าเนินการขอวีซ่าเอง)
• ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดีย่ ว (หากลูกค้าต้องการขอวีซ่าเดีย่ ว ลูกค้าต้องเป็ นผูด้ าเนินการเอง)
• ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดีย่ ว (กรณี ที่ทางประเทศจีนได้ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ทางบริ ษทั ขออนุญาตเปลีย่ นเป็ นทาวีซ่า
เดี่ยว และขอเก็บค่าวีซ่าเดี่ยว 800 บาท)
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
• ในกรณี ที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง
• ตัว๋ เครื่ องบินที่ออกเป็ นกรุ๊ ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอคืนเงินได้
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลีย่ นแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั
หรื อเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯจะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรื อทรัพย์สินสู ญหาย

•
•
•

•
•

อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของตัวท่าน
เอง
กรณี ที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณี ที่ท่านสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การใดๆ หรื อไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเทีย่ ว หรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่
ระบุไว้ เนื่องจากการครองครองสิ่ งผิดกฎหมาย สิ่ งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม
กรณี ที่ท่านใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทง้ ั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

เงื่อนไขการชาระเงิน
• ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน (สาหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเก็บมัดจาท่านละ
10,000 บาท)
• ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือภายใน 25-30 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจาเต็มจานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ท้งั หมด
• กรณี กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการการันตีมดั จาที่
นัง่ กับทางสายการบิน รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณี ใดก็ตาม
• เมื่อออกตัว๋ แล้ว หากท่ านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตั๋วได้ เนื่องจากเป็ นนโยบาย
ของสายการบิน
ข้ อแนะนาเพิ่มเติม สาหรั บผู้เดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศจีน
1.

2.

ผู ้เ ดิ น ทางที่ ย งั คงสภาพการเป็ นนักศึ ก ษา กรุ ณ าเตรี ยมใบรั บรองการเป็ นนัก ศึ ก ษาจากสถาบันการศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
ผูเ้ ดินทางที่เป็ นข้าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ และพนักงานบริ ษทั เอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรี ยมบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรื อใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

3.

4.

ผูเ้ ดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่ องจากเล่มเก่ าหมดอายุให้พกหนังสื อเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้อง
ใช้ในบางกรณี
กรุ ณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรม
ทัวร์ ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเองในกรณี ที่ตอ้ งตอบ
คาถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

