นำท่ำนเยือนประเทศมหำอำนำจ ชมควำมยิง่ ใหญ่พระรำชวังกูก้ ง และกำแพงเมืองจี นด่ำนจวีหยงกวน
ชมจัตุรสั เทียนอันเหมิน พระรำชวังฤดูรอ้ นอวี้ เหอหยวน สัมผัสประสบกำรณ์นงรถไฟควำมเร็
ั่
วสูง 350 กม./ชม.
ซึมซับบรรยำกำศร่วมสมัยทีห่ ำดไว่ธำน เมืองริมน้ ำโบรำณจู เจี ยเจี่ ยว ขึ้ นชมวิวตึกสูงอันดับ 2 ของโลก
ช้อปปิ้ งจุใจทีถ่ นนหลักทั้ง 2 เมือง พร้อมเสิรฟ์ ควำมอร่อยด้วยอำหำรท้องถิน่ หลำกเมนู
คัดสรรทีพ่ กั พร้อมบริกำรระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพำะคุณ
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กำหนดกำรเดินทำง 20 – 25 ต.ค. / 24 – 29 พ.ย. 2563
ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำน
วันแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินปั กกิง่ – โชว์กำยกรรมปั กกิง่ – ปั กกิง่
07.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภู มิ อำคำรผู โ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู
ทำงเข้ำ 2 ROW C เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่จาก อิลิท ฮอลิเดย์ คอย
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ แก่ท่าน
10.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่
TG 614
15.50 น.
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติกรุงปั กกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางเข้ าสู่ กรุงปั กกิง่ โดยรถโค้ ช
จากนั้นนาท่านชม โชว์กำยกรรมปั กกิ่ง ชมความมหัศจรรย์ของชาวจีนที่มีช่ือเสียงด้ านการแสดง
กายกรรมให้ ทุกท่านได้ ประทับใจ

คำ่

ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้วยเมนู เป็ ดย่ำงปั กกิ่ง ปลำทอดสำมรส กุง้ ผัด
เปรี้ ยวหวำน หอยเชลล์นึ่งกระเทียม มะเขือยำวอบซอส ไก่ผดั หอมหัวใหญ่ หมู สำมชั้นน้ ำแดง
ถัวแขกผั
่
ดไฟแดง ดอกกะหลำ่ ปลีผดั พริกแห้ง ซุปไก่บำ้ นตุน๋ หน่อไม้จีน
JW MARRIOTT BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2) ปั กกิง่ – กำแพงเมืองจี นด่ำนจวียงกวน – พระรำชวังฤดูรอ้ น - ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจี นด่ ำนจวียงกวน สัมผัสกับความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ ของ
กาแพงมรดกโลก เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหั ศ จรรย์ของโลก ท่ านจะได้ สัม ผัส กาแพงเมื องจีน อย่ างถึง
จุดสูงสุด และพร้ อมกับวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม สร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี ก่อน

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำตำเดียวนึง่ ซี อ๊ ิว กุง้ เสียบไม้ย่ำง
หมู สำมชั้นอบเป๋ ำฮื้ อสด ซี่ โครงหมู น้ ำแดง เต้ำหูห้ ม้อไฟ เอ็ นหอยผัดเผ็ด ผักกำดขำวผัดพริก
แห้ง ยอดถัวลั
่ นเตำผัดไฟแดง ซุปประจำวัน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระรำชวังฤดู ร อ้ น ที่ส ร้ า งขึ้น มาแล้ วประมาณ 800 ปี ในสมั ย ราชวงศ์ จิ๋น
ชมระเบียงชมวิวทะเลสาบที่ยาวกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้ างขึ้นโดยใช้ งบประมาณของ
กองทหารเรือ

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปิ้ งย่ำงสไตล์เกำหลี
หลังอาหารค่า นาท่านสู่ ถนนหวังฝู จิ่ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางสาหรับการช้ อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของ
เมืองหลวงปักกิ่ง
JW MARRIOTT BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ทีพ่ กั
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วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3) ปั กกิง่ - จัตุรสั เทียนอันเหมิน - พระรำชวังกูก้ ง - วัดลำมะ – ปั กกิง่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิน ซึ่งจัตุรัสที่ใหญ่ ท่สี ดุ ในโลกและเป็ นศูนย์กลางของกรุงปั กกิ่งมีพ้ ืนที่
ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร จากนั้นนาท่านสู่ พระรำชวังต้องห้ำม หรือ พระรำชวังกูก้ ง สร้ างขึ้น
ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่ อ มีตาหนักใหญ่ เล็กรวม 9,999 ห้ อง เป็ นที่ประทับและว่ าราชการของ
จักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้ างอันทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และการเมือง

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำกุย้ หยูนึง่ ซี อ๊ ิว กุง้ อบน้ ำแดงเซี่ยง
ไฮ้ ไก่ แ ดงป้ ำยทอง เห็ ด ใบชำอบซอสตับ ห่ ำน หมู อ บต้น หอม เต้ำหู ้ห ม้อ ดิ น หม้อ ไฟดอก
กะหลำ่ ปลี ผัดผักตำมฤดูกำล ซุปประจำวัน
นาท่านเดินทางสู่ วัดลำมะ ที่ร้ จู ักกันในนาม หย่งเหอกง วังองค์ชาย 4 ในอดีตสถานที่แห่งนี้ เป็ นวัง
ที่ประทับของพระราชโอรสองค์ท่ี 4 ของคังซีฮ่องเต้ ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทาด้ วยไม้ จันทร์ต้นเดียว
เป็ นพระยืนไม้ ท่สี งู ที่สดุ ในโลก

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “เมนู สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิท่ำนละ 1 หม้อ”
JW MARRIOTT BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4) ปั กกิง่ – หอฟ้ ำเทียนถำน – สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ หอฟ้ ำเทียนถำน เป็ นสถานที่ซ่ึงพระจักรพรรดิใช้ เป็ นที่บวงสรวงเทพยาดาในระยะ
ย่างเข้ าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ ายตามจันทรคติ เพื่อให้ การเก็บเกี่ยวได้ ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้ รับการ
ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่ งหนึ่งใน
จีน

เทีย่ ง

14.00 น.

คำ่

ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้วยเมนู ปลำกุย้ หยู นึ่งซี อ๊ ิ ว กุง้ กุลำสองรส
ซี่โครงหมูอูซ๋ ี หอยเชลล์อบวุน้ เส้น หอยไม้ไผ่นงึ่ กระเทียม ไส้ขำหมูทอดพริกเกลือ หม้อดินเต้ำหู ้
ผัดผักตำมฤดูกำล ซุปตุน๋ เห็ดรวม
นาท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟความเร็วสูง ให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็ว
สูง 350 กม./ชม. ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเท่านั้น รถไฟขบวนนี้มีช่ือว่า เหอเสียเฮ่า ซึ่งมี
ความหมายว่ากลมกลืน หรือสมานฉันท์ ซึ่งการเปิ ดใช้ รถไฟความเร็วสูงครั้งนี้ ถือเป็ นการประกาศว่า
พรรคคอมมิวนิสต์จนี ได้ พาประเทศก้ าวสู่ความเป็ นประเทศที่ทนั สมัยทัดเทียมชาติมหาอานาจอื่น
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำตำเดียวนึง่ ซีอ๊ ิว ห่ำนย่ำงฮ่องกง หมู
แดงกวำงตุง้ ผัดผักแก้ว ฮะเก๋ำ ขนมจี บ ซำลำเปำไส้ไหล ซำลำเปำหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้
กุง้ ข้ำวผัด ซุปประจำวัน
INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING'AN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (5)
เช้ำ

เทีย่ ง

เซี่ ย งไฮ้ – เมื อ งโบรำณจู เจี ย เจี่ ย ว – ตลำดเฉิ น หวังเมี่ย ว - ถนนนำนกิ ง –
เซี่ยงไฮ้
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจู เจี ยเจี่ ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ติดอันดับหนึ่งในสี่ท่ี
มีช่ือเสียงโด่ งดังในบรรดาตาบลน้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ ช่ือว่ าเป็ นไข่มุกใต้ แม่ น้าแยงซีเกียง
ปั จจุ บันที่ยังคงดารงวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ แบบดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งภายในเมืองมีส่ิงก่อสร้ างทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ขำหมูจูเจี ยเจี ยว ผัดไก่หูหนำน หมู
ผัดแตงกวำ มะเขือยำวทรงเครือ่ ง ปลำกะพงนึง่ ซีอ๊ ิว หม้อไฟผักกำดขำว ผัดผักตำมฤดูกำล ซุป
ลูกชิ้ นปลำ
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ตลำดเฉิ น หวังเมี่ยว หรื อ ตลำดร้อยปี ให้ ท่ านได้ อิสระช้ อปปิ้ งสิน ค้ า
พื้นเมืองและขนมต่างๆ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็ นของฝากและของที่ระลึก หรือชิมซาลาเปา เสี่ยว
หลงเปาร้ านขึ้นชื่อที่สดุ ในเซี่ยงไฮ้ ได้ ตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ถนนนำนกิง อิสระให้ ท่านเพลินเพลินไป
กับการ ช้ อปปิ้ งบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ ามากมาย
เป็ นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สดุ อีกด้ วย
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คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร Ooding Top Quality Seafood บริกำรท่ำนด้วย “เมนู ซีฟู้ด
บุฟเฟ่ ต์” ชื่อดัง

ทีพ่ กั

INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING'AN HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6) เซี่ยงไฮ้ - หำดไว่ธำน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตึกเซี่ยงไฮ้ทำวเวอร์ –
สนำมบินเซี่ยงไฮ้ - สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้ าเยี่ยมชม หำดไว่ธำน สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องเจ้ าพ่ อเซี่ยงไฮ้ นอกจากนั้นท่านยัง
สามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้ วย จากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ โมงค์เลเซอร์ อุ โมงค์ ล อดแม่ น้า สายแรกในประเทศจี น น าท่ า นตื่ น ตาไปกับ
เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เหมือนนาท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคต นาท่านขึ้น
ชมวิวทิวทัศน์ของมหานครแห่ งความเจริญรุ่งเรือง ที่ช้ัน 118 ของ ตึกเซี่ ยงไฮ้ทำวเวอร์ ชมความ
สวยงามของวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ แบบพาโนรามา ซึ่งปัจจุบันครองตาแหน่งตึกที่สงู ที่สดุ ในจีนและสูงเป็ น
อันดับ 2 ของโลกด้ วยความสูงถึง 632 เมตร
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เทีย่ ง

17.20 น.
21.00 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปลำกุย้ หยูนงึ่ ซีอ๊ ิว กุง้ อบน้ ำแดงเซี่ยง
ไฮ้ เป็ ดทอดเซี๊ยะเหมิน ไก่บำ้ นอบหม้อดิน ก้ำมปูผดั หน่อไม้จีน เห็ดหอมผัดไฟแดง ออส่วน
แต้จ๋ ิ ว ผัดผักตำมฤดูกำล ซี่โครงหมูตุน๋ สมุนไพร
จนได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศ
ไทย
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ TG665
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และ
สำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั
ช่วงเวลำเดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลด

ลูกค้ำทัว่ ไป
88,900.86,900.84,900.82,900.23,000.16,000.-

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
86,900.87,900.84,900.85,900.82,900.83,900.80,900.81,900.23,000.23,000.16,000.16,000.-

** อัตรำค่ำบริกำร ทีเ่ สนอ เป็ นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ ดินทำงขั้นตำ่ 10 ท่ำน
หำกผูเ้ ดินทำงอยู่ระหว่ำง 15-20 ท่ำน ลดท่ำนละ 10,000.- บำท **
คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
869
869
849
849
829
829
809
809
230
230
709
709

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ (ตัว๋ กรุป๊ ) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศจีน
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ เกิด
จากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง,
ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
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หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ท่ า นผู้ เดิ น ทางที่ เคยเดิ น ทางแล้ ว มี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ ไ ม่ น่ า รั ก หรื อ มี
พฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พูด จาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง
ราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
2. บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับ ท่ านผู้ เดิน ทางที่มีอายุ ค รรภ์ เกิน 4 เดื อน ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภั ยของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ ห รื อไม่ ให้ บ ริ การแก่ ท่านที่ต้ องใช้ รถเข็น (กรุณ าแจ้ งให้ บ ริ ษั ท ฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิ จ ารณาให้ ห รื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ านที่มี เด็ก ทารกอายุ ต่ ากว่ า 2 ขวบ ร่ ว ม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัว ร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ ให้ บ ริ การแก่ ท่านที่เป็ นพระภิ กษุ สงฆ์หรื อนั กบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องท่ า นที่ จ องทั ว ร์ ไ ว้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ช าระเงิ น มั ด จ าภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่ าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรั บท่านผู้ เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตาม
ทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ
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การออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน
ดังกล่ าว แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบสาหรับ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทา
ให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน
อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อกต าแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจัด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่ านและครอบครั วตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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เอกสำรประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำจี น ประเภทท่องเทีย่ ว
1.
2.

พาสปอร์ต (ต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือน)
รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.) (พื้นหลังขาวเท่านั้น เห็นใบหน้ า/เห็นหูชัดเจน ไม่ย้ มิ เห็นฟัน
ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุดข้ าราชการ)
3.
สาเนาหน้ าพาสปอร์ต
4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.
สาเนาบัตรประชาชน
6.
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)
7.
สาเนาหน้ าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี)
กรณีผูเ้ ดินทำงเป็ นเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี เอกสำรทีต่ อ้ งใช้เพิม่ :
1.
สาเนาสูติบตั ร
2.
สาเนาหน้ าพาสปอร์ต และสาเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับเด็ก ต้ อง
เขียนใบยินยอมอนุญาตให้ เด็กเดินทางออกนอกประเทศและระบุช่ือผู้ท่เี ดินทางพร้ อมกับเด็ก พร้ อมทั้งจุดประสงค์ให้
ชัดเจน และต้ องเป็ นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น (สานักงานเขต)
โปรดแสดงใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ ามี)

ตัวอย่ำงรูปถ่ำยทีถ่ ูกต้อง
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