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GS TSN01 XJ
เทียนสิน ปกก่ิง สะทานภพ

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
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สายการบิน แอรเอเซียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ 808 DMK(กรุงเทพ) – TSN(เทยีนสิน) 15.55 – 21.40
XJ 809 TSN(เทียนสิน) - DMK(กรุงเทพ) 22.40 – 02.15

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนกัไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบนิไดน้าํหนกัไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที ่1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นครเทียนสนิ (เทียนจินปนไห)                                                  (-/-/-)

12.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร

เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai  Air  Asia X โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตให

นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่

ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

15.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห นครเทียนจิน ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ
808 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง **

21.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห ประเทศเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลัง
ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย....จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS TIANJIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่2
 นครเทยีนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู เมืองปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง

 ตองหาม – รานผลิตภัณฑยางโอโซน – โชวกายกรรมปกกิ่ง                                       (B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู กรุงปกกิ่ง มีระยะทางโดยประมาณ 120 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 330-350กิโลเมตร/ชั่วโมง
จึงใชเวลาว่ิงแคเพียง 33 นาทีเทาน้ัน จากนั้นนําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ต้ังอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน เปนจัตุรัสขนาด
ใหญอนัดับตนๆ ของโลก ดวยพืน้ที่ท้ังสิ้น 440,000 ตร.ม. (กวาง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรไดถึง 1 ลานคน
จัตรัุสแหงน้ีถกูสรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง (เม่ือปค.ศ. 1417) เดมิมีช่ือวาเดิมวา “เฉิงเทียนเหมิน” ตอมาในปค.ศ. 1651 ซึ่งเปนสมัย
จักรพรรดิซุนจื้อแหงราชวงศชิงมีการบูรณะซอมแซมใหมและไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “เทียนอันเหมิน” มาถึงปจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมิ
นถือเปนสัญลักษณที่สําคัญของประเทศจีนเพราะเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณสําคัญทางการเมืองใน
ประวัติศาสตรชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไวมากมาย จากนั้น
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม พระราชวังตองหาม ต้ังอยูทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เปนพระราชวังหลวงมาต้ังแตสมัยกลางราชวงศหมิง
จนถึงราชวงศชิง พระราชวังตองหามยังรูจักกันในนาม พิพิธภัณฑพระราชวัง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800
หลัง มีหองทั้งหมด 9,999 หอง และมีพระที่นั่ง 75 องค หอพระสมุด หองหับตางๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกวาง ทางเดินเชื่อม
กนัโดยตลอด มคูีและกําแพงท่ีสูงถึง 11 เมตรลอมรอบ ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 14 ป ตั้งแต พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963
ในอดีตพระราชวังแหงนี้ เปนเขตหวงหามไมไหประชาชนเขา แมขาราชการช้ันสูงยังตองขออนุญาตเปนกรณีพิเศษ จึงเรียก
พระราชวังน้ีวา "พระราชวังตองหาม" จกัรพรรดิจะทรงประทับอยูในพระราชวังแหงนี้ก้ันพระองคจากโลกภายนอก โดยมีสนมกํานัล
ขันที และขาหลวงรับใชซึ่งคนเหลานี้ตองอาศยัอยูในนครตองหามตลอดชีวิต เพื่อความสําราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวิเสท 6,000
คน ประกอบพระกระยาหาร มสีนมกาํนัล 9,000 นาง ซึง่มีขันที 70,000 คน คอยดูแลให มีคําเลาลือกันวา พระนางซูสีไทเฮา เวลา
เสวยกจ็ะมพีระกระยาหารถึง 148 ชดุ และทรงสงขนัทีไปเสาะหาชายหนุมซึ่งเขาวังแลวจะไมมีผูใดพบเห็นอีกเลย จากนั้นนําทานสู
รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ

ค่ํา  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูสุกี้มองโก
หลังอาหารนําทานชมโชวสุดตระการตา กายกรรมปกกิ่ง เปนโชวที่ข้ึนชื่อของเมืองปกกิ่ง ซึ่งเปนการแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชว
ความสามารถหลายๆๆดาน เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน แตไฮไลทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆ คันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปกกิ่งนั้นยังช่ือเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก

พักที่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่3
     พระราชวังฤดูรอน – รานหยก – กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน  – ศูนยสมุนไพรจีน (บัวหิมะ) -

     ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง                                                                                                          (B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ อี้เหอหยวน ต้ังอยูในเขตไหเตี้ยน หางจากตัวเมืองปกกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15
กโิลเมตร พระราชวังน้ีมีพื้นที่ 1,813 ไร สวนใหญเปนทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นนําดินไปถมเปนภูเขาแลวสรางวังบนภูเขา พรอม
ตําหนกันอยใหญหลายหลัง สวนดอกไมกวา 300 แหง เดิมน้ันเปนวังหลวงและสวนดอกไมของพระเจากุบไลขาน ในป ค.ศ.1153 มี
การตอเติมในสมัยราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจาคังซีถึงสมัยพระเจาเฉียนหลง ใชเวลาถึง 60 ป แลวเสร็จในป ค.ศ.
1750 กษัตริยราชวงศชิงทรงใชเปนท่ีเสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอนจากพระราชวังหลวงที่ปกกิ่ง ในฤดูรอนมาประทับที่
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พระราชวังฤดูรอนแหงนี้ ซึ่งเปนที่ยอมรบักันวาอุทยานแหงนี้เปนอุทยานหลวงที่งดงามทีสุ่ดของจีน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุง
ปกกิ่ง นําทุกทานสู รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน หรือท่ีชาวจีนเรียกวา “กําแพหม่ืนล้ี” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สัญลักษณทาง

ประวัติศาตรของประเทศจีนอันยาวนาน กําแพงสวนใหญที่ปรากฏในปจจุบันสรางข้ึนในสมัยราชวงศฉิน ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกราน
จากชาวฮันหรือซังหนู คําวา ซวงหน ูตัง้แตสมัยราชวงศโจว (ราว 450 ปกอนคริสตกาล)

  นําทานสู ศูนยสมุนไพรเพ่ือจีน ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอย เปนยาสามัญประจาํบาน
นั
ด
พ
บ
ข
อ
ง
วัยรุนและแหลงที่นักทองเที่ยวตางชาติมักนิยมมาเยือนของกรุงปกกิ่ง

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ FUTEL BEIJING BEIQIJIA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่4
  รานปเซี๊ยะ – ผานชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟาเทียนถาน – รานไขมุก – ตลาดรัสเซีย –

  นครเทียนสนิ – สนามบนิเทียนจินปนไห                                                                      (B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานสู รานปเซียะ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของชาวจีน ท่ีนี่ทานจะไดศึกษาศาสตรแหงการเสริมโชคลาภ
บารมี ศาสตรการแกไขฮวงจุยของชาวจีน เหมาะสําหรับทานที่ทําการคาขาย หรือประกอบกิจการตางๆ นําทานถายรูปหนา สนาม
กีฬาแหงชาติกรุงปกก่ิง หรือท่ีรูจักในนาม “สนามกีฬารังนก” เปนสนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขนักีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2008
สวนที่เรียก วา "สนามรังนก"นั้น เพราะลักษณะของสนามมีการออกแบบใหดูคลาย "รังนก" โดยใชโครงเหล็กมาสอดประสานทับกัน
ไปมา จนดูคลายรังนกขนาดใหญ จุผูชมได 91,000 ที่นั่ง โดยเร่ิมกอสรางขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 เสร็จสิ้นพรอมเปดใชงาน
เม่ือเดือนมนีาคม พ.ศ. 2551 เปนผลงานการออกแบบรวมกันระหวาง Herzog & DeMeuron สถาปนิกชาวสวิตเซอรแลนด ที่
ออกแบบรวมกบั China Architecture Design Institute และบริษัท Arup โดยมี อาย เหวย เหวย ศิลปนรวมสมัยชาวจีนเปนคน
ใหคําปรึกษาในการออกแบบ นําทานสู หอบูชาฟาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยว
ที่โดงดังท่ีสุดแหงหนึ่งในจีน สรางข้ึนมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิง ค.ศ.1420 เปนสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และราชวงศชิง
ใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา เพ่ือขอพรใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ขอใหพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณเปนประจําทกุป ปจจุบัน
กลายเปนเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน ภายในมพ้ืีนที่กวา 1,668.75 ไร อุดมไปดวยตนไปกวา 4,000 ตน แตละตนมีอายุไมตํ่า
กวารอยป
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู เปดปกกิ่ง+ไวนแดง
หลงัอาหารนาํทาน รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเล้ียงในทะเลสาบ
จากนั้นนําทานชอปปงที่ ตลาดรัสเซีย ซึง่เปนแหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆมากมาย อาทิกุชชี่
พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดังไนกี้ อาดิดาสและแบรนดชั้นนําอื่นๆ จนหลายคนที่บอกวามาเมืองจีนจะตองมาหาซื้อ
ของเลียนแบบ จากนั้นนําทานเดินทางสู นครเทียนสิน หรือเทียนจิน (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) “เพชรเม็ดงามแหง
อาวโปไห” เทียนสินเปนเมืองริมชายฝงที่มีขนาดใหญที่สุดในจีนตอนเหนือ เปนทาเรือทางทะเลขนาดใหญ เต็มไปดวยความนาสนใจ
ทางประวัติศาสตรที่สามารถเดินชมไดทั่วไป ทานสามารถพบเห็นอาคารสไตลยุโรปของเทียนสินในอดีตเม่ือคร้ังยงัเปนทาเรือใน
สนธิสัญญา ผสมกับสถาปตยกรรมอันโดดเดนในสมัยราชวงศชิง ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดอยางลงตัว

 ค่ํา  บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานนานาชาติเทียนจินปนไห

 22.40น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 809 ** ไมมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง **

วันที ่5     กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง)                                                                                                   (-/-/-)
 02.15น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พรอมความประทับใจ

*************************************************

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทาํการออก

ต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให

บริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)
อัตราทานละ

พักเด่ียว
เพ่ิม

อัตรา หองละ

ไมใชตั๋วเครื่องบิน
อัตรา

ทานละ

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562

21 – 25 พฤษภาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

06 – 10 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

13 – 17 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

20 – 24 มถินุายน 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

04 – 08 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

09 – 13 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 4,500 7,500

16 – 20 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

08 – 12 สิงหาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

22 – 26 สิงหาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

วันเดินทางเดือน กนัยายน 2562

05 – 09 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

12 – 16 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

17 – 21 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

19 – 23 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

24 – 28 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

26 – 30 กันยายน  62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500
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วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

10 – 14 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

15 – 19 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 7,500

17 – 21 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

22 – 26 ตุลาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 7,500

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา)

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ ราน

หมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึง

เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง **

**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาต

ใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน

อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย **

อัตราคาบริการนี้ รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเค ร่ือ งบิน  ( ต๋ัว )  ไป และ  ก ลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด  (Economy Class)  รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และค าภาษีน้ํ า มัน ทุกแห ง กรณีต อ งการ อัพ เกรด  Upgrade  หรือ  เปลี่ ยนแปลงบัต รโดยสาร ไม ว าเ ท่ียว ใด  เ ท่ียวหนึ่ ง

  ก รุณาติ ด ต อ เ จ า หน า ท่ี เ ป น ก ร ณี พิ เ ศษ  โ ด ยอ า งอิ งค า ใ ช จ า ยก า ร จอ ง ทั ว ร แ บบ  ไ ม ใ ช ตั๋ ว เ ค ร่ือ ง บิ น  ต าม ท่ีต ามที่ ต าร าง

  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนยีมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนญุาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน

โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาทีจ่ะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขบัรถ)
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ü ค า โ ร งแรม ท่ี พักร ะดับมาตรฐ านต ามรายก าร ท่ี ระบุ  ( พั ก  2-3  ท าน  ต อ  ห อ ง )  ใน ก รณีมี ง าน เทรดแฟร  กา รแข งขัน กีฬา

   หรือ  กิ จ กรรมอื่ น ๆ  ที่ ทํ า ให โร งแรมตามรายกา รท่ีระ ยุ เต็ ม  ทางบ ริษัทขอส งวน สิท ธ์ิ ในก ารป รับ เป ล่ียนโ รงแรม ท่ี พัก  ไป

   เปนเมืองใกลเคยีงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานทีใ่นโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ü คา เบี้ ย ประกันอุบั ติ เห ตุ ในการ เดิน ทางท องเที่ ย วต า งประ เทศ วงเ งิน ประกัน สู ง สุดทานละ  1,000,000  บาท  ( เ ง่ือ นไขตาม

   กรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่

ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก

ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย

สวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแต

ละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวี

ซาเอง)

× ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับ

พรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวย

ตัวเอง)

หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาได

ทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุต่าํกวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / ปกก่ิง+เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียว

เทานั้น

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงค

จะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2

วนั ทาํการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิ

สถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียปิต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย

15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจเีรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย

(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินใน

การยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีนัง่การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น .

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทันท ีหากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม

ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี

ที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลกูคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมา

แทนได

เง่ือนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก

ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

เพ่ือวางแผนการเดนิทางใหมอกีคร้ัง ท้ังนี ้กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทกุคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได

· ก

รณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับ

เจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปน

สําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวลีแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษทัฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ

ต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพือ่จดัเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว

(หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทาน

ไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย  5 หรือ 7

วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปน

จะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณทีี่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

· ฤดหูนาวในตางประเทศ มขีอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว สถานที่ทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
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ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา

อาจทาํใหระคายเคอืงตาได

· ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชา

ของสายการบนิ เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณี

ที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม

สามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเทีย่วใดที่ไม

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทาง

บริษัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

· กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคา

ทัวรที่ทานชําระเรยีบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบนิ หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา

เมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ

เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่

ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบนิ) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน

เคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดนิทางดวยกนั กรุณาเช็คอนิพรอมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดนัง่ดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด

· ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองพกัเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะ

อยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไม

วาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

· บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน ,

การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!!

· สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

· สําเนาสูติบัตร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป

· รูปถายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกับพาสปอต)

การทําวีซากรุปทองเทีย่วใชแคเพียงสําเนาพาสสปอต และรูปถายที่ชัดเจน

ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจริงมา

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขา

                เมืองน่ันๆ กาํหนด จึงอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน

สําหรับบุคคลท่ีเคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี ้ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2014 เปนตนมา

จะไมสามารถย่ืนวซีากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึง่ไดแก

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรก ี10.อียิปต 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.

ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจเีรีย 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทงั  หนา้แบบตวัอยา่ง

รูปถ่ายวางคู่กับพาสปอรต์


