ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

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

สถานที่เที่ยวสาคัญ... 4 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กาแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
“อี้เหอหยวน” และ หอฟ้าเทียนถาน สถานที่ไหว้ขอพรฟ้าดินของกษัตริย์โบราณ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง

อาหารพิเศษ : สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตารับ / อาหารกวางตุ้ง
กาหนดการเดินทาง

22-26, 25-29 มี.ค.61
4-8,** 10-14, 17-21, 21-25 เม.ย. 61
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค.
6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. // 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
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กลางวัน

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
เหินฟ้าสู่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FM 890
เดินทางถึงสนามบินเมืองปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
เมือง กรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อน
คริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัย
ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา ตัวเมืองปักกิ่งปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโอลิมปิค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิคท่านจะได้เห็นตึกสูงรูปร่างแปลก
ตา อาทิเช่น ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของ
เมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง KFC นําท่านผ่านชม ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวด
แก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ บ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม จากนั้น
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง,
อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสําคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ
พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคําว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ” ด้าน
หนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ”ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาด
ใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ นําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สร้างใน
สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มี
ความสมบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด ใหญ่ ที่ สุ ด รั ก ษาได้ ดี ที่ สุ ด และรวมทั้ ง ยั ง มี ป ระวั ติ ที่ ย าวนานที่ สุ ด ในโลก นํ า ท่ า นเดิ น ชม
โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้ างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ภายในพระราชวัง
แบ่งเป็น 2 เขต 1. เขตวังใน ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามให้ผู้ชายเข้า ยกเว้นขันทีเท่านั้น 2. เขตวังหน้า มี 3 ตําหนัก 1. ตาหนักไท่เหอ
เป็นตําหนักหน้าที่สําคัญที่สุด เป็นสถานที่ฮ่องเต้ออกว่าราชกาลแผ่นดิน 2. ตาหนักจงเหอ เป็นสถานที่พักรอก่อนออกว่าราช
กาลแผ่นดิน 3. ตําหนักเป่าเหอ เป็นตําหนักสอบจอหงวน และเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมือง ผ่านเข้าไปถึงเขตพระราชวัง
ชันใน หรือเขตหวงห้าม ประกอบด้วย จุดสําคัญ คือ พระตาหนักพระนางซูสีไทเฮา สถานที่ว่าราชการหลังม่าน อุทยาน
หลวงอวี้เหอหยวน ภายในพระราชวังนี้อาคารทั้งหมดสร้างด้วยเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์นวดเท้าสมุนไพรจีน ให้ท่านคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดแผนจีน พร้อมฟังคําบรรยาย
สรรพคุณยาจีนที่มีอายุกว่าพันปี
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง
เยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กําแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่ เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดิน
สี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว -แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่ - สถาน
ที่ตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกําแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง (โทรศัพท์), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า
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ค่ํา

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน ***จากนั้นนาท่านชมกายกรรมปักกิ่ง สุดหรรษา ที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและ
งดงามเป็นอันดับ 1 ในกรุงปักกิ่ง
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลีย+พร้อมน้าจิ้มไทยรสเด็ด สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่
พัก พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

พระราชวังอี้เหอหยวน – วัดหลิงกวน (พระเขี้ยวแก้ว) – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่ง นําท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปีก่อน ในสมัยโบราณกษัตริย์ราชวงศ์ชิงใช้แปล
ราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิ
กวางสู นําท่านชมทะเลสาบคุนหมิง ที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียง
กตัญญู บนหลังคามีภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียง
รวม 777 เมตร แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบารุงผิว ที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กัน
สืบมาว่า มีพระทาฐธาตุคือพระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดีประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา แวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหนึ่ง
สินค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) และตลาดตงหัวเหมิน ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่
ที่สุด ในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสิน ค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อย
ใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่าง
ยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้
บริเวณใกล้เคี ยงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –หยกจีน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ชานเมืองปักกิ่งให้ เยี่ยมชมศูนย์บัวหิมะ สมุนไพรจีนขึ้นชื่อของ
ประเทศจีนกว่าพันปี และโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กาแพง
เมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350
กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตัว
กําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5
เมตร จะได้กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นําท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองปักกิ่ง ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ําค่าของปักกิ่ง
คือ หยกจีน ที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เครื่องประดับนําโชค นําท่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอ
ลิมปิคแห่งชาติ 2008 (Olympic National Stadium) หรือ “รังนก (Bird Net) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดี ตั้งอยู่ใจกลาง โอ
ลิมปิค คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด บริษัทสถาปนิกที่ชนะการออกแบบ คือ Herzog & de
Meuron ร่วมกับ Arup Sport และ China Architecture Design & Research Group จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิคได้ 100,000
คน มีความยาว 330 เมตร กว้าง 220 เมตร และสูง 69.2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างหลักทําด้วย
เหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตรสานเป็นใย และกระจก ส่วนของหลังคากันน้ําฝนเพื่อนําไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดด
ผ่านลงมาได้ถึง 50% ลักษณะเปิดปิดได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เข้าชม
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20.00 น.

วันที่ห้า
เช้า

สามารถเดินเล่นได้เหมือนเดินอยู่ในรังนกแล้ว ยังติดตั้งจอแอลจีซีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่ทันสมัย สนามกีฬา
โอลิมปิคแห่งชาตินี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ธันวาคม 2546 กําหนดแล้วเสร็จภายในปี 2550 มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้าน
หยวน
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร มื้อพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ เทพเจ้านําโชคที่ชาวจีนให้ความเชื่อถือและ
มีไว้บูชา เพื่อความโชคดีและร่ํารวย จากนั้น อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตแห่งหนึ่งในปักกิ่ง มีสินค้า
ให้ท่านเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่
นิยมมากของชาวปักกิ่ง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ภายในวัดท่านจะพบกับเจ้า
แม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้งตั้งอยู่ภายในสวนกู่ถ่ากงหยวน มีอายุราวๆ 470 กว่าปีเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ชุบด้วย
ทองทั้งองค์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.50 น.
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ FM 889
00.05+1 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ…
กลางวัน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
หมายเหตุ : ตามนโยบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ,หยก,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก,ร้านยางพารา,ผีเชียะ ที่ต้องเข้า
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านของการค้าขาย แนะนาสินค้าหลักของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ใน
กระประชาสัมพันธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กับแหล่งท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ
22-26, 25-29 มี.ค.61
6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. // 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
4-8, 17-21, 21-25 เม.ย. 61
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค. 61
**10-14 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่

**เด็กอายุตากว่
่ า 18 ปี **

17,999.-

20,999.-

พักเดี่ยว

3,900.18,999.-

21,999.-

21,999

24,999

4,900.-

เนื่ อ งจากเป็ นราคาพิ เ ศษ เมื่ อ ท่ า นเดิ นทางไปกั บคณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่ านตามคณะท่ อ งเที่ ยวตาม รายการ ซึ่ งอาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชาระเงิน
เพิ่ม 2,000-3,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ
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ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
@ @ อัตรานี้รวม @ @
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนน้าหนักที่เกินเอง ***
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสือเดินทางไทย) 1,500 บาท
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจําที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @
1. กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

http://www.chinaprotour.com/ (PH) บินตรงสู่มหานครปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (FM)
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