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ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตาหรับ
ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้าจิ้มไทยรสจัด
อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ GOLDEN JAGUAR
มหานครปักกิ่งเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลางการเมือง
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อ
เรียกว่า “ซื่อจี”้ เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์
เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นสุดยอดของโลก ปักกิ่งได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นเมืองหลวง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี
1949 ปัจจุบันได้มก
ี ารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิ่งมีถนนสายใหญ่ มีตึกสูงๆมากมาย ไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย

เดินทาง

4,18 พ.ค. 8,22 มิ.ย. 2560 (19,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ราคารวม * ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) * รวมภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1
ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ปหน้าด่าน * บริการน้ําดื่มทุกวันท่องเที่ยว
ราคาไม่รวม ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,700 บาท / ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง / ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิ่น 50 หยวน,
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน
หมายเหตุ รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวนและ/หรือสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆและ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับ
ราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ
เวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด
ท่านใดที่ตอ
้ งออกตั๋ว
ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมี
ความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ / กรุป
๊ 10 ท่านขึ้นไป - ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่มี
ไกด์พูดไทยรับที่ปก
ั กิ่ง / กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป - ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไปกับคณะตลอด
ข้อควรทราบ
1.
การประชาสัมพันธ์สินค้าพืน
้ เมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก ผีซิว จําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องให้ท่าน
แวะชมประมาณร้านละ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก
่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2.
ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มี
การตกลงเรือ
่ งการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

(ML) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-กายกรรม-บุบเฟ่ 5 ดาว-GOLDEN JAGUAR 5 วัน 4 คืน (CA)

1
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
วันแรก
17.00 น.
19.15 น.
00.55 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า
(จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)
เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 960
เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร
ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็ค
แลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้น
ที่สุด นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า
ที่พัก Best Western Hotel หรือ ที่พักระดับเดียวกัน
No.1 Datun Street, Bei Sha Tan, Chaoyang District, Beijing, China

Tel: 86-10-64874466 Fax: 86-10-64872562 www.bwolympichotelbj.com

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS หรือ ที่พักระดับเดียวกัน
www.holidaycity.com/hiexpress-beijing-temple-ofheaven/photo.htm

วันที่สอง
06.00 น.

13.00 น.

ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน –วังโบราณกู้กง-วัดลามะ-ศูนย์แพทย์ฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นําท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงาน
พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ
หอระลึกประธานเหมาเจอตุง
 นําท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24
พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้าง
ขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครื่องไม้ ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชม
พระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของ
พระนางซูสีไทเฮา ** แวะร้านผ้าไหมให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 นําชมวัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ ของศาสนาพุทธนิกายทิเบต อันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้
เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ 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 ได้ถูกบันทึกไว้
ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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19.00 น.

วันที่สาม
06.00 น.

12.00 น.

18.00 น.

 นําชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มี
การส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้-น้าจิ้มไทยพันท้ายฯ
www.theplace.cn/index.html นําท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย
"THE PLACE" ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว
2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า
ผ่านสนามกีฬา-อวี้เหอหยวน-ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ชิมชา--เป็ดปักกิ่ง-หนานโหลว
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ผ่านชม “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” ความจุ
91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ
รูปทรงชามสีแดง ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ําภายนอกในระยะที่รถสามารถทําได้ (ไม่
เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)
 ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน
ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชม
ระเบียงกตัญํูและเรือหินอ่อน * แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 น่าชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของ
จักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมก่าแพงสะท้อนเสียง ** แล้วน่าท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชา
ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตาหรับ
 นําท่านชมเขตบ้านเก่าหนานโหลว Nanluoguxiang (南锣鼓巷) เป็นซอยแคบ ๆ ใจกลางเมืองปักกิ่งที่มี
สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบใหม่และแบบเก่าดั้งเดิม คล้ายกับเขตหูถงซึ่งตั้งอยู่ในเขตตงเฉิง สร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หยวน ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีร้านอาหาร บาร์ บ้านดนตรี ร้านกาแฟ มี
ร้านอาหารจานด่วน และร้านขายของที่ระลึก กลางคืนประดับไฟสวยงาม
พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า
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วันที่สี่
06.00 น.

ร้านหยก-กาแพงเมืองจีน กระเช้าด่านปะต้าหลิง–บัวหิมะ-สามล้อหูถง-หวังฝูจิ่ง-GOLDEN JAGUAR
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง “หยกจีน” เครื่องประดับนําโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า
 เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับ
หมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวม
ประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้
มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
หมายเหตุ นาท่านชมกาแพงเมืองจีน “ด่านปะต้าหลิง” ด่านใหญ่ในเขตชาน
เมืองปักกิง
่ ที่มีชื่อทีส
่ ุด (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงกาแพงเมืองจีน)

13.00 น.

20.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** สุกี้มองโกเลีย+น้าจิ้มไทยสูตรเด็ด
 ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “บัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง
 นําท่านนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง หูถงเป็นชื่อเรียกตรอกซอกซอย ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ศตวรรษที่ 13) สิ่งปลูกสร้างในหูถงส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอ
เยวี่ยน” เป็นบ้านชั้นเดียว มีลานอยู่ตรงกลาง และมีห้องอยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ให้ท่านนั่งรถสามล้อชมเขตเมือง
เก่าคันละ 2 คน ประมาณ 30 นาที ลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สัมผัสบรรยากาศแบบเก่าๆ ชมบ้านเก่าที่อนุรักษ์
ไว้ประมาณ 2,000 หลัง
 ส่งท่านเดินเที่ยวและช้อบปิ้งที่ ย่านการค้าดัง "หวังฝูจิ่ง" แหล่งรวมสินค้านานาชนิด
รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร * บุฟเฟ่ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR RESTAURANT
 อาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิม
ก้ามปูหิมะ หอยแมลงภู่นวิ ซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ํา ฯลฯ
 ฟรี ไวน์ เครื่องดื่ม เติมได้ตลอด

พักที่ BEST WESTERN HOTEL หรือ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า
วันที่ห้า
07.00 น.

ปักกิ่ง–ประตูชัย-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นําท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนําโชคค้าขาย
*** 11.00 น. เดินทางสู่สนามบิน
14.05 น.
เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน CA-959 (มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
18.35 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
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ค่าบริการ ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,000.- (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พก
ั 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
/ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ
่ งเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่อง
ท่านละ 1 ชิ้นที่น้ําหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป-หน้าด่าน) / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน,
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น /
ค่าทําเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ําหนักที่เกินพิกัด /
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ / ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง
หมายเหตุ บริษท
ั ฯมีสิทธิ์ทจ
ี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / กรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป - ออกเดินทาง ไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทย แต่มีไกด์พูดไทยรับที่ปักกิ่ง / กรุป
๊ 16 ท่านขึ้นไป - ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทาง
ไปกับคณะตลอด / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้น
ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
สารองที่นั่ง

มัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่

เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29
วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิก
ก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ
ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

-

ท่านที่ถือบัตร APEX

- ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออก
บัตรนี้ให้กับท่าน 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 เพื่อทําเรื่องการ
ออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับ
ฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสารใดๆ และมีการสูญหายเกิดขึ้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

(ML) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-กายกรรม-บุบเฟ่ 5 ดาว-GOLDEN JAGUAR 5 วัน 4 คืน (CA)

6
http://www.chinaprotour.com/

