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เทียนสิน ปกกิ่ง 4 วัน 3 คืน
ซุปตาร...SNOW
กําหนดการเดินทาง ธันวาคม 2561 – มีนาคม 2562

โดยสายการบิน NOKSCOOT ลําใหญ B777-200ER 415 ที่นั่ง
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ราคาผูใหญ
พัก 2 -3 ทาน
ตอหอง

วันเดินทาง

ราคาเด็ก
2-18 ป

พักเดี่ยว

27 - 30 ธันวาคม 2561

13,888.-

17,888.-

4,000.-

30 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 2562

17,888.-

21,888.-

4,000.-

19 - 22 มกราคม 2562

13,888.-

17,888.-

4,000.-

26 - 29 มกราคม 2562

13,888.-

17,888.-

4,000.-

16 - 19 กุมภาพันธ 2562 (วันมาฆบูชา)

14,888.-

18,888.-

4,000.-

28 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2562

13,888.-

17,888.-

4,000.-

02 – 05 มีนาคม 2562

13,888.-

17,888.-

4,000.-

14 – 17 มีนาคม 2562

13,888.-

17,888.-

4,000.-

16 - 19 มีนาคม 2562

12,888.-

16,888.-

4,000.-

21 – 24 มีนาคม 2562
13,888.17,888.4,000.บินตรงสู มหานครเทียนจิน ดินแดนมั่งคั่งของจีน
กําแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกที่สรางโดยฝมือมนุษย
จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
เที่ยวไฮไลท !! พระราชวังกูกง และ พระราชวังฤดูรอน
สนุกสนานกับกิจกรรม.. BEIJING SNOW WORLD
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปกกิ่ง 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ !! เปดปกกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแตจิ๋ว
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิน
่ ทานละ 200 หยวน/
ทริป/ตอทาน สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร **
วันแรก

กรุงเทพมหานคร (ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห
นั่งรถไฟความเร็วสูงสูปกกิ่ง

08.30 น.

สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 5 เคาทเตอร 6 สายการบิน
นกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ

11.30 น.

ออกเดินทางสู นครเทียนสิน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW880
(ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน (เวลาทองถิ่น
ประเทศจี น เร็ ว กว า ประเทศไทย 1 ชั่ ว โมง) หลั ง ผ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข า เมื อ งและศุ ล กากร
เรียบรอยแลว
นํา ท า นเดิ น ทางสู สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่ อ โดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู กรุงปกกิ่ง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30-45 นาที) ระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดวยความเร็วสูงสุด 295
กิโลเมตรตอชัว่ โมง

17.00 น.
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เดินทางถึง นครปกกิ่ง 1 ใน 4 เมืองหลวงเกาของจีน และไดรับเลือกใหจัดการแขงขันโอลิมปกฤดู
รอนป 2551 จากนั้นนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
ที่พัก
วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

พัก

โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง-พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน-รานไขมุก
รานหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกกิ่ง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู
ใจกลางกรุงปกกิ่ง เปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร สามารถบรรจุคนไดถึง
2 ลานคน จัตุรัสแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เดิมมีชื่อวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาใน
ปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัยจักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อ
มาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน
นํ า ท า นเดิ น ทางสู พระราชวั ง ต อ งหา มกู ก ง (Imperial Palace or Forbidden City) ตั้ ง อยู
ดานหลังจัตุรัสเทียนอันเหมิน แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีประตูวัง 4 ประตู 4 ทิศ มีพื้นที่ทั้งหมด
724,250 ตารางเมตร มีตําหนักนอยใหญถึง 9,999 หอง สรางในสมัยพระเจาหยงเลอแหงราชวงศห
มิง เมื่อป ค.ศ. 1406 เปนที่ประทับของกษัตริยแหงราชวงศหมิงและชิง รวมทั้งสิ้น 24 พระองค มี
การบูรณะซอมแซมไปหลายครั้ง แตยังคงสถาปตยกรรมเดิม มีความสมบูรณแบบที่สุด ใหญที่สุด
และรักษาไวไดดีที่สุด รวมทั้งมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอี้เหอหยวน (Summer Palace) ตั้งอยูในเขตไหเตี้ยน หาง
จากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร กษัตริยราชวงศชิง ทรงใชเปนที่เสด็จ
แปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่งในฤดูรอน มาประทับที่พระราชวังฤดูรอน
แหงนี้ เปนที่ยอมรับกันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน มีทะเลสาบคุนหมิงซึ่ง
ในฤดู ห นาว จะมี ลั ก ษณะเป น น้ํ า แข็ ง สามารถลงไปเดิ น เล น กั น ได เ ลยที เ ดี ย ว หากได ม าเยื อ น
พระราชวังฤดูรอนในฤดูหนาว ก็จะทําใหไดสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความ
สวยงามไมแพการมาเที่ยวในสถานที่แหงนี้ในฤดูอื่นๆ
นําทานชม รานไขมุก (Pearl shop) ประเทศที่ผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญที่สุดในเวลานี้ ใหทานได
มีโอกาสเลือกซื้อตามอัธยาศัย
นํ า ท า นชม ร า นหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ให ท า นได เ ลื อ กชมสิ น ค า และ
ผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง (3)
นําทานชม กายกรรมปกกิ่ง (Beijing Acrobatics Show) ซึ่งมีการแสดงหลายหลายชุด แตละ
การแสดงจะแตกตา งกันไป อาทิเ ชน โชว หมุนจาน โชวค วงของ เปนต น ส วนไฮไลท คื อการขั บ
มอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่จํากัด
โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม

รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ- Beijing Snow World-ผานชม
สนามกีฬาโอลิมปกรังนก

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)
นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ชาวจีนมีความเชือ
่ วาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร
เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตามอัธยาศัย
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เที่ยง
บาย

ค่ํา
พัก

นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน (Great Wall of China) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลก สร า งเมื่ อ กว า 2,500 ป ม าแล ว ตั้ ง แต ก อ นสมั ย ของจิ๋ น ซี ฮ อ งเต จั ก รพรรดิ อ งค แ รกใน
ประวัติศาสตรจีน จุดประสงคก็เพื่อปองกันการรุกรานจากชนเผาทางตอนเหนือ โดยมีการกอสราง
เพิ่มเติมโดยฮองเตองคตอมาอีกหลายพระองค จนสําเร็จในที่สุด กําแพงเมืองจีนถือเปนงานกอสราง
ที่มหัศจรรยที่สุดแหงหนึ่งของโลกเทาที่เคยมีมา ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2530
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล (5)
นําทานชม รานบัวหิมะ (Bao Fu Ling) สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว
นําทานเดินทางสู Beijing Snow World ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ อาทิเชน แผน
เลื่อนสกีหิมะ, มาลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เครื่องเลนสไลดจากภูเขาน้ําแข็งและ
อื่นๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรม, คาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน
และคาครูฝกอุปกรณ)
(กรณีหิมะยังไมตกหรือลานสกีปด เนื่องจากสาพอากาศ จะเปลี่ยนไปเที่ยว พิพิธภัณฑ
ภาพ 3 มิติ แทน)
นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก (Bird s Nest Stadium) สนามกีฬาหลักที่ใชใน
การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนป 2008 ตั้งอยูใจกลาง Olympic Complex จะเปดไฟสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ BUFFET BBQ (6)
โรงแรม Trader By Shangri-La Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาว

วันที่สี่

รานปเซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปกกิ่ง-ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห-กรุงเทพมหานคร
(ทาอากาศยานดอนเมือง)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)
นําทานชม รานปเซียะ (Pi Xiu) สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภ เงินทองของชาวจีน เหมาะสําหรับ
ทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ
นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว (Hongqiao Market) ตั้งอยูใจกลางของกรุงปกกิ่ง อยูทางทิศ
ตะวันออก ของหอฟาเทียนถาน ชื่อจริง ๆ ของที่นี่คือ ตลาดมุกหงเฉียว ปจจุบันมีทั้งหมด 8 ชั้น
เป น ชั้ น เหนื อ พื้ น ดิ น 5 ชั้ น และชั้ น ใต ดิ น 3 ชั้ น มี พื้ น ที่ ร วม 32,000 ตารางเมตร มี ข องก็ อ ป พวก
กระเปา รองเทา สินคาไอที เปนตน อีกทั้งมีสินคาหลากหลายกวาตลาดรัสเซีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแตจิ๋ว (8)
นํา ทา นเดิ นทางสู สนามบินเที ยนสิน ระหว า งทางใหท า นได พั กผ อนชมวิ ว ธรรมชาติอั น สวยงาม
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT
เที่ยวบินที่ XW879 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

เที่ยง
บาย
18.15 น.
22.20 น.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร **
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ราน
ไขมุก, รานยางพารา, รานหยก, รานบัวหิมะ, รานปเซียะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผล
กับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคา
ไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเครือ
่ งบิน 6,888 บาท**
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 20 กก.
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท (สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทาง
×

×
×
×
×
×
×
×

ไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน สวนของหัวหนาทัวรที่ดูแล
คณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิ
บารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คา ธรรมเนี ยมในกรณีที่ ก ระเปา สั ม ภาระที่มี น้ํ าหนั กเกิ นกว าที่ ส ายการบิน นั้ นๆกํ า หนดหรื อสั ม ภาระใหญเ กิ น
ขนาดมาตรฐาน
คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง
คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

เดินทางขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํ ากวากํ าหนด กรุปจะไมสามารถเดิ นทางได หากผู เดินทางทุกทา นยินดีที่ จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจํ าทา นละ 5,000 บาท ภายหลัง จากที่ ท า นส ง เอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลู กค า ทํา การจองกอ นวั น
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลง



ตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอม
ยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอัน
เกิ ดจากความผิ ด พลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่ อใช ในการจองตั๋ วเครื่อ งบิ น
ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษ
อยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ไดทุ กกรณี และกรณี ที่ก องตรวจคนเขา เมื องทั้ งกรุง เทพฯ และในต า งประเทศ ปฏิ เสธมิใ หเ ดิน ทางออก หรื อ เข า
ประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่ อ ท า นตกลงชํ า ระเงิ น มั ด จํ า หรื อ ค า ทั ว ร ทั้ ง หมดกั บ ทางบริ ษั ท ฯ แล ว ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว า ท า นได ย อมรั บ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการ
ของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรม
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12.
13.

14.
15.

แรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจ
ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน
การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ
มิ อ าจเพิ่ ม เวลาได โดยมั ค คุ เ ทศก แ ละคนขั บ จะเป น ผู บ ริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย
่ วประเทศจีนแบบกรุป



สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
รูปถายสีหนาตรง 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป
การทําวีซากรุปทองเทีย
่ วนั่นใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจนเทานั้น !!
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได

สําหรับผูที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศ ภายใน 3 ป ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซา
เดี่ยวเทานั้น
1.อิสราเอล

2.อัฟกานิสถาน

3.ปากีสถาน

4.อุซเบกิสถาน

5.ทาจิ กิ ส ถาน

6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน

8.อิรัก

9.อิหราน

10.อียิปต

11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย

13.เลบานอน

14.อินเดีย

15.ศรีลังกา

16.ลิเบีย

17.ซูดาน

18.แอลจีเรีย

19.ไนจีเรีย

20.ตุรกี

21.เยเมน

22.โอมาน

23.จอรแดน

24.โซมาเรีย

