วันแรก

กรุงเทพฯ-ปั กกิง

20.30น.

คณะพร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ าง
ประเทศ ) ชัน 4 ประตู 3 บริ เวณISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL(TG) โดยมีเจ้ าหน้ าทีจากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ ปั กกิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONALเทียวบินที TG674

23.59น.

วันทีสอง

ปั กกิง-จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้ า-หอบูชาเทียนถาน-ร้ านผีชิว
กายกรรมปั กกิง

05.40 น.

พักที

เดินทางถึง สนามบินกรุ งปั กกิง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิงเคยเป็ นเมืองสําคัญ
ทางการค้ าของอาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่าน
เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้ าแบบติมซําทีภัตตาคาร
นําท่านสูจ่ ัตุรัสเทียนอันเหมินจัตรุ ัสทีใหญ่ทีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมทีสามารถบรรจุ
คนได้ นบั หมืนคน ชมอนุเสาวรี ย์วรี ชน ให้ ทา่ นถ่ายภาพไว้ เป็ นทีระลึก
จากนันนําท่านผ่านประตูเข้ าสูพ
่ ระราชวังกู้กงซึงในอดีตเคยเป็ นทีประทับของจักรพรรดิใน
สมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง9,999 ห้ อง บน
เนือทีกว่า 720,000 ตารางเมตร
รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านแวะร้ าน นวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึงเป็ นอีกวิธีหนึงในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ
นําท่านชม หอบูชาเทียนถานซึงก่อสร้ างขึนด้ วยสถาปั ตยกรรมทีสง่างาม มีความสูง 38
เมตร เส้ นผ่าศูนย์กลางกว้ าง 30 เมตร สร้ างขึนในปี ค.ศ. 1420
จากนันนําท่านแวะ ร้ านผีชิวสิงศักดิสิทธิเกียวกับโชคลาภเงินทองของจีน
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
นําท่านชมกายกรรมปั กกิงโชว์ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ
เป็ นต้ น
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีสาม

พระราชวังฤดูร้อน ร้ านไข่มกุ -วัดลามะ-ร้ านผ้ าไหม-ถนนหวังฟูจิง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเหอหยวน” ซึงเป็ นพระราชวังทีพระนางซูสไี ทเฮาทรง

เช้ า

เทียง

คํา

คํา
พักที

โปรดปรานมาก ทังยังเป็ นสถานทีว่าราชการของพระนางด้ วย ท่านจะได้ ชมความงามของ
ทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ทีขุดด้ วยแรงงานคน
จากนันนําท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลือกซือครี มไข่มกุ บํารุงผิว ทีทําจากไข่มกุ นําจืดทีเพาะเลียง
ในทะเลสาบ
รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านชม วัดลามะ ยงเหอกงสถานทีมีความวิจิตรและได้ รับการบูรณะอย่างยอดเยียม
ทีสุดในปั กกิง สร้ างขึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็ นตําหนักทีประทับของจักรพรรดิหย่ง
เจิน หรื อองค์ชายสีผู้เป็ นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตังแต่
ช่วงกลางศตวรรษที 18 เป็ นต้ นมา ทีนีได้ กลายป็ นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน
และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรี อารยเมตไตรทีงดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชือกัน
ว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้ จนั ทน์เพียงชินเดียว ซึงประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาหมืนสุขว่านฟู่
เก๋อ
นําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ทีขึนชือของประเทศของจีน ให้ ทา่ นได้ เลือกซือสินค้ าทีทําจากผ้ า
ไหม เช่น ผ้ าห่ม เสือผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจงิ เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้ อปปิ งทีคึกคักมากทีสุด
ของเมืองหลวงปั กกิง เชิญท่านอิสระช้ อปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีสี

ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-นังรถสามล้ อชมเมืองเก่า–ร้ านบัวหิมะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึงเป็ นเครืองประดับนําโชค ให้ ทา่ นได้ เลือกซือเป็ นของฝากลําค่า
จากนันนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวนหนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของ
โลก ซึงสร้ างในสมัยจักรพรรดิจินซี มีความยาว 10,000 ลี หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้ แรงงาน
300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี
รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...สุกี+นําจิมไทยรสเด็ด
นําท่าน นังรถสามล้ อชมเมืองเก่ า กรุงปั กกิงมีการสร้ างเมืองมายาวนานกว่า 3,000 ปี ใน
เขตเมืองหลวงของปั กกิงนันยังมีการเก็บรักษาบ้ านเก่าให้ คงสภาพสมบูรณ์ ใจกลางกรุงทีมี
การพัฒนาเมืองอันทันสมัย ให้ ทา่ นนังสามล้ อ คันละ 2 ท่าน
จากนันนําท่านแวะ ร้ านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้ านทีมีชือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที
ถูกไฟไหม้ , นําร้ อนลวก เป็ นต้ น

เทียง
บ่ าย

เทียง
บ่ าย

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิง
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีห้ า

ปั กกิง-กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เทียวบินที TG675
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

06.50 น.
11.05 น.

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มี
การประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืนเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้ ร้ ู จักคือร้ าน
นวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก, ร้ านบัวหิมะ,ร้ านผีชิว,ร้ านผ้ าไหม ซึง
จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยน
ให้ กับนั กท่ องเทียวทุ กท่ านทราบว่ าร้ านทุ กร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุ ก
ท่ า นแวะชมซึ งจะใช้ เ วลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื อหรื อ ไม่ ซื อ
ขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสิน
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต้ องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์ , รถไฟ)
กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีก่ อนทุกครัง
ราคาเฉพาะผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุก
บรรทัด เนืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

กําหนดการเดินทาง
วันที 14-18 / 28 มิถุนายน-02กรกฎาคม 60
วันที 30 สิงหาคม-03 กันยายน 60
วันที 13-17 กันยายน 60
วันที 18-22 / 20-24 ตุลาคม 60(วันปิ ยมหาราช)
วันที 08-12 / 22-26 พฤศจิกายน 60
วันที 06-10 ธันวาคม 60 (วันพ่ อแห่ งชาติ)

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)
15,799บาท
16,799 บาท
16,799 บาท
18,799 บาท
16,799 บาท
18,799 บาท

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็กและไม่ รับจอยแลนด์

พักเดียว จ่ าย
เพิม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ:

ราคาทัวร์ นี ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึงราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลียนแปลงได้ เนืองจาก
สภาวะนํามันโลกทีมีการปรั บราคาสูงขึน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํามันขึน
ในอนาคต ซึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบั การเปลียนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือ
ผลประโยชน์ ข องผู้เ ดิ น ทางเป็ นสํา คัญ (ราคาดังกล่า วข้ า งต้ น สามารถเปลียนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาวะค่าเงินบาททีไม่คงทีและกรณีทีสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํามัน
เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้ )

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามทีระบุไว้ ในรายการรวมถึงค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
2. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเทียว ราคา 800 บาท(ใช้ แค่ สาํ เนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ :
 กรณี ทีไม่ สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวได้ หรื อท่ านมีความประสงค์ จะยืนวีซ่าเดียว บริ ษัท ฯ ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริ ง , รู ปถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่ านันจํานวน 2
รุ ป และเอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชําระค่ าส่ วนต่ างเพิม ยืนธรรมดา 4 วันทําการ ชําระ
ค่ าส่ วนต่ างเพิม 700 บาท / ยืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิม 1,750 บาท(อัตราดังกล่ าว
ข้ างต้ น สําหรั บผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน)
 ยกเว้ นเส้ นทางทีบินลงเทียนสิน ใช้ สาํ เนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิว จํานวน 2 รูป
 กรณีเด็กอายุตํากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางทีบินลงปั กกิง / ปั กกิง+เซียงไฮ้ (เทียว 2
เมือง) ต้ องยืนวีซ่าเดียวเท่ านัน
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
5. นําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้
เอาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึนไป
ค่าชดเชยทังหลายตามกรรมธรรม์ จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนีย่อมอยู่ใน
ข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กับบริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรั บรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุ มในเรื องของสุขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริ มต้ นที 330 บาท
ขึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตาม
เงือนไขในกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4.กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
5. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม 800 หยวน/ท่ าน/ทริป
6. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่าย 3 %ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิม และหัก ณ ทีจ่ าย จากยอดขายจริงทังหมดเท่ านัน และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน
เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 10,000บาท หรื อทังหมด ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนืองจากราคานีเป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึงเมือจองและจ่ายมัดจําแล้ ว
ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทังสิน และในกรณีทีออกตัวเครื องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลือน
การเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื องขอคืนค่าตัวหรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน ถ้ ายังไม่มีการยืนวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช้ จ่ายอืนใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไป
แล้ วหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายอืนใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัวเครื องบินได้ ออกไปแล้ วแต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้ องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลียนชือตัว 3,000 บาท + ค่าตัวเครื องบินใหม่ทงหมดในโปรแกรม
ั
และ
วันเดินทางนันๆ + ส่วนต่างของภาษี นามั
ํ นเชือเพลิง / ตัว 1 ใบ และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้
จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น (ค่าตัวเครื องบินของผู้ทีไม่เดินทางทีออกตัวไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้
เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ต้ องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ ซงอาจจะใช้
ึ
ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมือท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อม
คณะถือว่ าท่ านสละสิทธิ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทังสินและทางบริ ษัท
จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึนจริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท

6.3
6.4
6.5

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายตามทีเกิดขึนจริง
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือกรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรง หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทังหมดเนืองจากค่ าตัวเป็ นการเหมา
จ่ ายในเทียวบินนันๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไป เทียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรื อกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังจาก
ไทย และต่างประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสินแต่ทงนี
ั ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ
การจัดหานีโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบันหากราคาตัวเครื องบินปรั บสูงขึน บริ ษัทฯสงวนสิทธิ ทีจะปรั บราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว
เท่านัน
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนืองจากตัวเครื องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ เมือออกตัวไปแล้ วในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัวเครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้

12. เมือท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงือนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
13.ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่ านมีความประสงค์ จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ด
ใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ าน
ได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่ านัน ยิมห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้ าและใบหูทัง
สองข้ า งชั ด เจน และห้ า มสวมเสื อสี ข าว เช่ น เสื อยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด ข้ า ราชการ ไม่ ส วม
เครื องประดับ สร้ อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชัน เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริ งเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส

ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีททางบริ
ี
ษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื
จ่ายเพิม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่ านัน หากไม่ ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
8. สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่อนการส่ง
เอกสารยืนวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย
7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด
การยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ อง
ตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปทีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่
สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME.................................................................................
สถานภาพ โสด

 แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ า

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน..............................มือถือ............................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
.................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................
ตําแหน่ งงาน.............................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… ………….........….....……………………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.......................เดือน...................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที............ เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.................ปี .........................

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME............................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทีทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพือใช้ ใน
การขอยืนวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความ
ไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ าง
เคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

