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กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ปั กกิ่ง

คณะพร้ อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่าง
ประเทศ ) ชัน้ 4 ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-R สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแด่ทา่ นก่อนออก
เดินทาง
เหิรฟ้าสู่ ปั กกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 960
เดินทางถึง สนามบินกรุ งปั กกิง่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมือง
สาคัญทางการค้ าของอาณาจักรเยี่ยนเมือ่ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้ า-หอบูชาเทียนถาน-ร้ านผีชิว-กายกรรมปั กกิ่ง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใ หญ่ ที่สดุ ในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนได้ นับหมื่น คน ชมอนุเสาวรี ย์ วีรชน ให้ ท่า นถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ ระลึก จากนั ้นน า
ท่านผ่า นประตูเข้ าสู่ พระราชวัง กู้กง ซึ่ง ในอดีต เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ ในสมัย
ราชวงศ์ หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง 9,999 ห้ อง บน
เนื ้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นาท่านแวะร้ าน นวดเท้ า ชมการสาธิ ต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด ปรั บสมดุลให้ การไหลเวี ยนของโลหิตด้ ว ยวิ ธีธรรมชาติ **หมายเหตุ: ขอ
ความร่วมมือลูกค้ า....กรุณาแช่เท้ าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้ จ่ายในการแช่เท้ า ***
นาท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้ างขึ ้นด้ วยสถาปั ตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38
เมตร เส้ นผ่าศูนย์ กลางกว้ าง 30 เมตร สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1420 จากนั ้นนาท่านแวะ ร้ านผี
ชิว สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นาท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง โชว์ ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่น โชว์ หมุนจาน, โชว์ ควง
ของ เป็ นต้ น
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
พระราชวังฤดูร้อน–ร้ านไข่ มุก-ร้ านใบชา-ผ่ านชมสนามกีฬารั งนกและสนามกีฬาว่ ายนา้ –THE PLACE
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี ้เหอหยวน” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรง
โปรดปรานมาก ทั ้งยังเป็ นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้ วย ท่านจะได้ ชมความงามของ

เที่ยง
บ่าย

ค่ า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่ห้า

ทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ที่ขดุ ด้ วยแรงงานคน จากนั ้นนาท่านแวะ ร้ านไข่มุก เลือก
ซื ้อครีมไข่มกุ บารุงผิว ที่ทาจากไข่มกุ น ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในทะเลสาบ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวู่หลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ นาท่าน ผ่านชม
สนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลกั ษณะภายนอก
คล้ ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน ้าแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์ เหนือจิ นตนาการ
คล้ าย " ก้ อนน ้าสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วัสดุเทฟ
ลอนทาเป็ นโครงร่าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
จากนั ้นนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ย่าน THE PLACE ชมความอลังการยิ่งใหญ่ ของเพดานจอ LCD
ขนาดกว้ าง 6,000 ตารางเมตร
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่าง
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านหยก-กาแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน-สวนผลไม้ –ร้ านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจ่งิ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับน าโชค ให้ ท่า นได้ เ ลือกซื อ้ เป็ นของฝากล ้าค่ า
จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจี นด่านจวีหยงกวน หนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของ
โลก ซึ่งสร้ า งในสมัย จัก รพรรดิ์ จิ๋น ซี มีความยาว 10,000 ลี ้ หรื อ 6,788 กิ โลเมตร ใช้
แรงงาน 300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี ้+น ้าจิ ้มไทยรสเด็ด
นาท่านชม สวนผลไม้ ของเกษตรกรชาวจีน ซึง่ แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ให้ ท่านชม,ชิม
และเก็บผลไม้ สดๆ จากสวนด้ วยตัวท่านเอง (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนสตรอ
เบอรี่ (คนละ 4-5 ลูก) ,เดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน ชมสวนเชอรี่ (คนละ 10 ลูก) ,เดือน
มิถนุ ายน-กรกฎาคม ชมสวนลูกท้ อ (คนละ 2-3ลูก) , เดือนกรกฎคม-สิงหาคม ชมสวน
ลูกพลับ (คนละ 2-3 ลูก) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย..มีผลทาให้ ทาง
สวนผลไม้ ประกาศปิ ดไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชม...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือมี
เปลีย่ นแปลงรายการใดๆทดแทน
จากนั ้นนาท่านแวะ ร้ านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิว
ที่ถกู ไฟไหม้ , น ้าร้ อนลวก เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิ ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์ กลางสาหรับการช้ อปปิ ้งที่คึกคักมากที่สดุ ของ
เมืองหลวงปั กกิ่ง เชิญท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านผ้ าไหม –ช้ อปปิ ้ งตลาดรั สเซีย-ปั กกิ่ง-กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เช้ า

14.05 น.
18.35 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ขึ ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ทาจาก
ผ้ าไหม เช่น ผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อ
เลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม ถุงเท้ า รองเท้ า นาฬิกา เป็ นต้ น สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 959
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...........

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ วมกับ การท่ องเที่ยวแห่ งเมื องจีน ทุกเมือง ก าหนดให้ มีก ารประชาสั มพั นธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจักคือ ร้ านนวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก, ร้ านใบชา, ร้ านหยก, ร้ านบัวหิมะ
ร้ านผีชวิ ,ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุก ท่ า นทราบว่ า ร้ านทุ ก ร้ านจาเป็ นต้ อ งรบกวนทุ ก ท่ า นแวะชมซึ่งจะใช้ เ วลาร้ านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับ ความพอใจของลู ก ค้ า เป็ นหลั ก ไม่ มี ก ารบั งคับ ใดๆ
ทัง้ สิน้

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

ปั กกิ่ง กาแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านัน้ )
กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคา เด็กอายุ

พักเดี่ยว

ต่ากว่ า 18 ปี

จ่ ายเพิ่ม

วันที่ 21-25 มิถุนายน 2560

14,799 บาท

17,799 บาท 4,500 บาท

วันที่ 05-09 กรกฎาคม 2560

14,799 บาท

17,799 บาท 4,500 บาท

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2560

14,799 บาท

17,799 บาท 4,500 บาท

วันที่ 06-10 / 20-24 กันยายน 2560

15,799 บาท

18,799 บาท 4,500 บาท

ราคาพิเศษไม่ รับจอยแลนด์

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลก
ที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิ น สภาพทางการเมื อ ง ภัย ทางธรรมชาติ แต่ยัง คงจะรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารและยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กาหนดไว้ )

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม

1.
2.
3.
4.

ค่าตัว๋ เครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมถึงค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงนา้ หนัก
และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้ กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ ท่านละ 1 ใบ มีนา้ หนักไม่ เกิน 23
กิโลกรั ม และขนาดของกระเป๋าต้ องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้ วไม่ เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ าง X
ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 1 ชิน้ นา้ หนักต้ องไม่ เกิน 7 กิโลกรัม ถ้ านา้ หนักและขนาดของ
กระเป๋าสัมภาระเกินกว่ าที่สายการบินกาหนดไว้ จะต้ องเสียส่ วนที่เกินเป็ นจานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300
หยวนต่ อใบ

5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป
ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทัง้ นีย้ ่อมอยู่ใ น
ข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ เี จ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทัง้ นีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
ค่ า VAT 7 % หัก ภาษี ณ ที่จ่า ย 3 % ในกรณี ท่ ีลู ก ค้ า ต้ องการใบเสร็ จรั บ เงินที่ถูก ต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษี มูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้

5. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ านละ 150 หยวน /ทริป/ต่ อท่ าน ในส่ วนค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับ

ความพึงพอใจของท่ าน (เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ )***
6. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซึ่งต้ องเดินทางไปและกลับ พร้ อมหมู่ คณะเท่ านั น้ )
หรื อ หากต้ องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่ าวีซ่าดังกล่ าว สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้
7. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการให้ บริการ

1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ ว
ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทังสิ
้ ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิก หรื อขอเลื่อน
การเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิก การเดิน ทาง แต่สามารถหาผู้เ ดิน ทางใหม่มาแทนได้ ทันก่ อนออกตั๋วเครื่ องบิน บริ ษั ทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใด

3.
4.
5.
6.

2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ ว
หรือมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเท่านัน้
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้ องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ทงั ้ หมดในโปรแกรม และ
วันเดินทางนันๆ
้ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้
จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น (ค่าตัว๋ เครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้
เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ต้ องรอทางสายการบินทาเงินคืนให้ ซึ่งอาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
กรณี ที่ก องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่ก รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเ สธมิใ ห้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ ระบุใ น
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มี
การ
การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมายเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อกำร
ควบคุมของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย,
ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ

5. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำก
ไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำกทำง
สำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำร
จัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุ บนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตั๋ว
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว
เท่ำนั้น
9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำง
แล้ว
10. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหตุผล
ใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงิน ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษ ัทฯ ทำงบริ ษ ัทฯ จะถือว่ำท่ ำนได้ย อมรั บในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลกู ค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ ที ่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ าน
ได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ าและใบหูทัง้
สองข้ า งชั ด เจน และห้ า มสวมเสื อ้ สี ข าว เช่ น เสื อ้ ยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด ข้ า ราชการ ไม่ สวม
เครื่ องประดั บ สร้ อย ต่ า งหู เเว่ นตาเเฟชั่น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์

4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติท่ ที างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่ านัน้ หากไม่ ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย
7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ท่ าน

ตัวอย่ างการถ่ ายรูปหน้ าพาสปอร์ ต กรณีย่ นื วีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ า

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
......................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................
....... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน
.....................................................

ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................
ตาแหน่ งงาน.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี กู ต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี
........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย

 เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่.......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี
........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า

** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทัง้ นี เ้ พื่อ ประโยชน์ ข องตัวท่ าน
เอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครั ด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

