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ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย-กายกรรม

กาแพงเมืองจีน-มาดามทุสโซ่-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน
ชวนชิม บุพเฟ่ BBQ เกาหลี, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการ
คมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี”้ เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต้น
ศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน -หยวน-หมิง-ชิง) จึง
สะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก
เดินทาง 25-30 ส.ค., 8-13 ก.ย. 2560 (18,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า
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ราคารวม * รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่ากรุ๊ป-หน้าด่าน-800 บาท) *รวมภาษีสนามบินไทย 700 บาท *รวมภาษี
สนามบินจีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR) * รวมค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
* รวมประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน
กรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่า
บัตรผ่านประตูสถานที่ทอ
่ งเที่ยวต่างๆ - ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์จีนพูด
ไทยรับที่สนามบินปักกิ่ง / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิ่น 50 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิป
หัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
ข้อควรทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จาเป็นต้อง
บรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็นต้องให้
ท่านแวะชม ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก
่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สาหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่
มีการตกลงเรือ
่ งการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

นแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า
(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
วันที่สอง

ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ยาสมุนไพร-กายกรรมปักกิ่ง

00.55 น.
06.30 น.

เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้
55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่
เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเช้าแบบจีนที่ภัตตาคาร
 นําท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัด
งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม
และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง
 นําท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง

08.30 น.
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13.00 น.

18.00 น.

วันที่สาม
07.00 น.

11.00 น.

ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่
ของพระนางซูสีไทเฮา
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นําชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มี
การส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
 หลังอาหารนาท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า
หอฟ้า-ผิงกู่ ระเบียงกระจก-BBQ เกาหลี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นําชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษ
ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ง
ราชวงศ์หมิง เมื่อ พ.ศ. 1963 (ค.ศ. 1420) โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน ต่อมาใน พ.ศ.
2077 (ค.ศ. 1534) ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะ
ฟ้าเพียงอย่างเดียว ครั้น พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) ฟ้าผ่าหอเสียหาย จึงสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906)
ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว หอนี้ได้รับ
ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) นําท่านชมกําแพงสะท้อนเสียง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปชมระเบียงแก้วสุดเสียว ตั้งอยู่ที่ป่าหินสือหลินเซี่ย ในอําเภอผิงกู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือชานเมืองปักกิ่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของผิงกู่เป็นภูเขาและหุบเขา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงได้แก่
ผลผลิตจากผลไม้นานาชนิด เช่น ลูกท้อ แอปริคอด แตงโม ฯลฯ มีจุดชมวิวธรรมชาติ มีต้นไม้เขียวชอุ่ม
อากาศบริสุทธิ์ และมีป่าหินแปลกครอบคลุมพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือน
พฤษภาคม จะมีเทศกาลชมดอกท้อที่บานสะพรั่งชมพูพร่างไปทั่วทั้งหุบเขา และในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
จะมีเทศกาลเก็บลูกแอปริคอด ซึ่งแอปริคอดที่ผิงกู่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในประเทศจีน (เดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง)
 เดินทางถึงป่าหินสือหลินเซี่ย Shilinxia Scenic Area (shíLín Xia 石林峡) (The Gorge of Stone
Forest) มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของ Huangsongyu Geopark และเป็นที่ตั้งของ
"เสียวก่อนใครๆ" ระเบียงกระจกใสที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก ระเบียงทางเดินกระจกที่จุดชมวิวในหุบเขาสื
อหลินเซี่ย เขตผิงกู่ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ระเบียงกระจกกลางอากาศนี้
มีโครงสร้างทําจากโลหะผสมไทเทเนียม มีพื้นที่ยื่นออกมาจากหน้าผาถึง 32.8 เมตร และยาวกว่าสะพาน
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19.00 น.

วันที่สี่
07.00 น.

13.00 น.

กระจกที่แกรนด์แคนยอน ในสหรัฐอเมริกาถึง 11.4 เมตร * หากฝนตก ลมแรง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจไม่
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินชมวิวที่ระเบียง อันเนื่องมาจากเพื่อความปลอดภัย * เดินทางกลับเข้ากรุงปักกิ่ง
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร *ชวนชิมบุบเฟ่ BBQ เกาหลี
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า
ร้านหยก-กาแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-มาดามทุสโซ-หวังฝูจิ่ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนําโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า
 ชมกาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงาน
ของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋น
ซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้
ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 แวะซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วเดินทางกลับตัวเมืองปักกิ่ง
 นําชมหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ ชมความเหมือนของหุ้นขี้ผึ้งของบุคคลชื่อดังของโลก นักการเมืองที่มี
ชื่อเสียง อย่างเช่นประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐ ประธานาธิบดีวลิดิมีร์ปูตินของรัสเซีย ผู้กํากับหนัง
ชื่อดังของจีน จางอี้โหมว รวมทั้งนักแสดงดังในอดีตในแวดวงฮอลลีวู้ด อย่างเช่น มาลิรีน มอนโร ราชา
เพลงป็อปชื่อดังของอเมริกันอย่างไมเคิลแจ็คสัน ประวัติอันยาวนานน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดาม
ทุสโซสามารถสืบย้อนกลับไป 250 ปี ที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1770 ที่ซึ่งมาดามทุสโซได้เรียนรู้วิธีการปั้นหุ่น
เหมือนด้วยขี้ผึ้งภายใต้การฝึก อบรมของ น.พ. ฟิลลิเป เคอร์เทียส ผู้เป็นอาจารย์ ในช่วงที่มีการปฏิวัติครั้ง
ใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสนั้น เธอถูกบังคับให้ปั้นหน้ากากมรณะของบรรดาขุนนางที่ถูกประหารชีวิตในครั้ง
นั้น และในต้นศตวรรษที่ 19 มาดามทุสโซจึงได้เดินทางมายังประเทศอังกฤษพร้อมด้วยนิทรรศการหุ่นปั้น
ของเธอ ในปี ค.ศ. 1835 นิทรรศการของมาดามทุสโซจึงลงหลักปักฐานที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้มองโกล น้าจิ้มไทยสูตรเด็ด
 ส่งท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ปักกิ่ง–พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-วัดลามะ-ร้านผ้าไหม-THE PLACE

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน
ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู
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12.30 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.

12.00 น.

19.40 น.
23.45 น.

ชมระเบียงกตัญํูและเรือหินอ่อน
 แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ  นําท่านไปชิมชาอวู่ห
ลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นําชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัด
นี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ําค่าในวัดลามะคือ พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหาร
ว่านฝูเก๋อ ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร
ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ําหนักประมาณ 100 ตัน ได้
ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตาหรับ
 นําชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่
ตกแต่งหรูหรา ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บน
เพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า
ประตูชัย-ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE
MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัด
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆ
เหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดู
คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและ
สระว่ายน้ําภายนอกในระยะที่รถสามารถทําได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
 นําท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนําโชคค้าขาย
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
*** เดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-979 (มีบริการอาหารเย็นบนเครื่องบิน)
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
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ค่าบริการ ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,000.- (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไม่เกิน
23 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป-หน้าด่าน) / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียม
ประกันภัยทางอากาศ (YQ)
อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทําเอกสารของ
ผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ําหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิป
คนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง มัดจำ ท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่อน
การเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน - เก็บ
ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
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เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูก
ทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
ท่านที่ถือบัตร APEX
- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กร
ฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทําเรื่อง
การออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสารใดๆ และมีการ
สูญหายเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

(ML) ปักกิ่ง เสียวๆ ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซียะ-มาดามทุสโซ่ 6 วัน 4 คืน (CA)
http://www.chinaprotour.com/
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