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NT264
ทวัรจ์นี ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี นังสามลอ้หถูง 4 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรปั์กกงิ จนี , 4 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

เทยีนสนิ - นงัรถไฟความเร็วสงูสูป่ักกงิ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง 
นงัสามลอ้หถูง - พระราชวงัฤดูรอ้นอเีหอหยวน - รา้นไขม่กุ - รา้นหมอนยางพารา 

กายกรรมปักกงิ - รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - รา้นบวัหมิะ 
TELIHUA ART 3D GALLERY - สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก - รา้นปีเซยีะ - ตลาดหงเฉยีว   

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่- นงัรถไฟความเร็วสงูสูป่กักงิ

08.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3ประต ู5เคาทเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (XW)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ

11.20 น.
ออกเดนิทางสู ่นครเทยีนสนิประเทศจนี โดย สายการบนิ NOKSCOOT เทยีวบนิท ีXW880 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท)ี
(คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือง สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

17.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่นครเทยีนสนิ ประเทศจนี (เวลาทอ้งถนิประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเทยีนสนิ เพอืโดยสาร รถไฟความเร็วสงูสู ่กรุงปกักงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-45 นาท)ี



ระยะทางโดยประมาณ 120 กโิลเมตร ดว้ยความเร็วสงูสดุ 295 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง(เพอืสะดวกตอ่การขนึรถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมลีอ้ลาก)
เดนิทางถงึ นครปักกงิ1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี และไดรั้บเลอืกใหจั้ดการแขง่ขันโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 2551 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
Holiday Inn Express หรือเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว (ไม่มบีรกิารอาหารค่าํ)

วนัท ี2
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง - แถมฟร ี!! นงัสามลอ้หถูง - พระราชวงัฤดรูอ้นอเีหอหยวน - รา้นไขมุ่ก -
รา้นหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตังอยู่ใจกลางกรุงปักกงิ เป็นจัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก
มเีนือท ี2.5 ตารางกโิลเมตร สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 2 ลา้นคน จัตรัุสแหง่นีถูกสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ เดมิมชีอืวา่เดมิวา่ “เฉงิเทยีนเหมนิ”
ตอ่มาในปีค.ศ. 1651 ซงึเป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จอืแหง่ราชวงศช์งิมกีารบรูณะซอ่มแซมใหม่และไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” มาถงึปัจจบัุน 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง (Imperial Palace or Forbidden City)
ตังอยู่ดา้นหลังจัตรัุสเทยีนอันเหมนิแผนผังเป็นรูปสเีหลยีมผนืผา้ มปีระตวัูง 4 ประต ู4 ทศิ มพีนืททัีงหมด 724,250 ตารางเมตร
มตํีาหนักนอ้ยใหญ่ถงึ 9,999 หอ้งสรา้งในสมัยพระเจา้หย่งเลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เมอืปี ค.ศ. 1406 เป็นทปีระทับของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศห์มงิและชงิ
รวมทังสนิ 24 พระองค ์มกีารบรูณะซอ่มแซมไปหลายครัง แตยั่งคงสถาปัตยกรรมเดมิ มคีวามสมบรูณ์แบบทสีดุ ใหญ่ทสีดุและรักษาไวไ้ดด้ทีสีดุ
รวมทังมปีระวัตทิยีาวนานทสีดุในโลกอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่น นงัสามลอ้หถูง ชมเขตบา้นเกา่ปกักงิ หถูงเป็นชอืเรียกตรอกซอกซอย ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์ยวน (ศตวรรษท ี13)
สงิปลกูสรา้งในหถูงสว่นใหญ่เป็นบา้นจนีแบบโบราณทเีรียกวา่ “ซอืเหอเยวยีน” เป็นบา้นชนัเดยีว มลีานอยู่ตรงกลาง และมหีอ้งอยู่โดยรอบทัง 4
ทศิ ใหท้า่นนังรถสามลอ้ชมเขตเมอืงเกา่คันละ 2 คน ประมาณ 30 นาท ีลัดเลาะชมตรอกซอกซอย สมัผัสบรรยากาศแบบเกา่ๆ
ชมบา้นเกา่ทอีนุรักษ์ไวป้ระมาณ 2,000 หลัง 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดรูอ้นอเีหอหยวน (Summer Palace) ตังอยู่ในเขตไหเ่ตยีน หา่งจากตัวเมอืงปักกงิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15
กโิลเมตร
กษัตรยิร์าชวงศช์งิทรงใชเ้ป็นทเีสด็จแปรพระราชฐานหนีความรอ้นจากพระราชวังหลวงทปัีกกงิในฤดรูอ้นมาประทับทพีระราชวังฤดรูอ้นแหง่นี
เป็นทยีอมรับกันวา่อุทยานแหง่นีเป็นอุทยานหลวงทงีดงามทสีดุของจนีมทีะเลสาบคนุหมงิซงึในฤดหูนาว จะมลัีกษณะเป็นน ้าํแข็ง
สามารถลงไปเดนิเลน่กันไดเ้ลยทเีดยีว หากไดม้าเยือนพระราชวังฤดรูอ้นในฤดหูนาว ก็จะทําใหไ้ดส้มัผัสบรรยากาศโรแมนตคิในอกีรูปแบบหนงึ
ทมีคีวามสวยงามไม่แพก้ารมาเทยีวในสถานทแีหง่นีในฤดอูนื  ๆ

นําทา่นชม รา้นไขมุ่ก (Pearl shop)ประเทศทผีลติไขมุ่กน ้าํจดืรายใหญ่ทสีดุในเวลานี ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซอืตามอัธยาศัย 

นําทา่นชม รา้นหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครืองนอนเพอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหาค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ 

นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ (Beijing Acrobatics Show) ซงึมกีารแสดงหลายหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะแตกตา่งกันไป อาทเิชน่ โชวห์มุนจาน
โชวค์วงของ เป็นตน้ สว่นไฮไลทค์อืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆ  ๆคันวนอยู่ในพนืทจํีากัด

ทพีกั
Holiday Inn Express หรือเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - รา้นบวัหมิะ - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม รา้นหยก (Jade Shop) ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอัญมณีล ้าํคา่กวา่ทองและเพชรเป็นสริมิงคลแกผู่ท้ไีดม้าครอบครอง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน (Great Wall of China)1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกสรา้งเมอืกวา่ 2,500 ปีมาแลว้
ตังแตก่อ่นสมัยของจนิซฮี่องเต ้จักรพรรดอิงคแ์รกในประวัตศิาสตรจ์นี จดุประสงคก็์เพอืป้องกันการรุกรานจากชนเผา่ทางตอนเหนือ
โดยมกีารกอ่สรา้งเพมิเตมิโดยฮ่องเตอ้งคต์อ่มาอกีหลายพระองค ์จนสําเร็จในทสีดุ
กําแพงเมอืงจนีถอืเป็นงานกอ่สรา้งทมีหัศจรรยท์สีดุแหง่หนงึของโลกเทา่ทเีคยมมีาไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมอืปี พ.ศ. 2530

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สกุมีองโกล

บา่ย
นําทา่นชม รา้นบวัหมิะ (Bao Fu Ling) สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง
และแมลงกัดตอ่ยถอืไดว้า่เป็นยาสามัญประจําบา้นเลยทเีดยีว 

นําทา่นเดนิทางสู ่TELIHUA ART 3D GALLERY เพอืชมพพิธิภัณฑท์รีวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติิ
ททีา่นสามารถถ่ายรูปเสมอืนอยู่ในภาพจําลองเหตกุารณ์นันๆได ้

นําทา่น ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก (Bird s Nest Stadium) สนามกฬีาหลักทใีชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้นปี2008 ตังอยู่ใจกลาง
Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม

ค่าํ
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ BUFFET BBQ

ทพีกั
Holiday Inn Express หรือเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วนัท ี4
รา้นปีเซยีะ - ตลาดหงเฉยีว - ปกักงิ - ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห ่- กรุงเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม รา้นปีเซยีะ (Pi Xiu)สงิศักดสิทิธเิกยีวกับโชคลาภเงนิทองของชาวจนี เหมาะสําหรับทา่นททํีาการคา้ขาย หรือประกอบกจิการตา่ง  ๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว (Hongqiao Market)ตังอยู่ใจกลางของกรุงปักกงิ อยู่ทางทศิตะวันออก ของหอฟ้าเทยีนถาน ชอืจรงิ ๆ
ของทนีีคอื ตลาดมุกหงเฉียวปัจจบัุนมทัีงหมด 8 ชนัเป็นชนัเหนือพนืดนิ 5 ชนัและชนัใตด้นิ 3 ชนัมพีนืทรีวม 32,000 ตารางเมตรมขีองก็อป
พวกกระเป๋า รองเทา้ สนิคา้ไอท ีเป็นตน้ อกีทังมสีนิคา้หลากหลายกวา่ตลาดรัสเซยี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ อาหารแตจ้วิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนสนิ ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตอัินสวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)

18.15 น.
เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ NOKSCOOT เทยีวบนิท ีXW879 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4
ชวัโมง 30 นาท)ี (คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือง สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

22.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ จนี



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 17:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ชนิ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กก.

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่วซีา่แบบกรุป๊ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน)

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีทีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ท่องเทยีว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ท่านละ
2,000 บาท**(หมายเหต ุเนอืงจากศนูยใ์หบ้รกิารยนืขอวซีา่ประเทศจนีประจํากรงุเทพฯ มกีารประกาศปรบัขนึคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของศนูยฯ์
วซีา่จนีประจํากรงุเทพฯโดยมผีลบังคบัใชต้งัแต ่วันศกุร ์ท  ี15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป)

• คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่านในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทัวรท์่านละ 400บาทตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เดก็ตอ้งเสยีคา่ทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง

• คา่วซีา่จนีสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• เดนิทางขนึต่าํ 15ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจําท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,



ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม

เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุ๊ป



•  สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง 2 นวิจํานวน 2 รปู นําสง่มาทบีรษัิท
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