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วันแรก

กรุ งเทพฯ-ปั กกิ่ง

16.30 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-R สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกให้ กับท่ าน

19.35 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงปั กกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA960

01.25 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงปั กกิ่ง เมืองประวัตศิ าสตร์ เก่ าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสาคัญทางการค้ าของ
อาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่ อนคริสตกาล ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ท่ ีพัก
พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว *****

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–หอบูชาเทียนถาน–ร้ านนวดฝ่ าเท้ ากายกรรมปั กกิ่ง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้ นับหมื่น
คน ชมอนุเสาวรี ย์วีรชน ให้ ท่านถ่ ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก จากนัน้ นาท่ านผ่ านประตูเข้ าสู่ พระราชวังโบราณ
กู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์ หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายใน
ประกอบด้ วยห้ องต่ างๆ ถึง 9,999 ห้ อง บนเนือ้ ที่กว่ า 720,000 ตารางเมตร
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นาท่ านแวะร้ าน นวดฝ่ าเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่ อนคลายความเครี ยด
ปรั บสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ จากนัน้ นาท่ านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่ อสร้ าง
ขึน้ ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่สง่ างาม มีความสูง 38 เมตร เส้ นผ่ าศูนย์ กลางกว้ าง 30 เมตร สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.
1420
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นาท่ านชม กายกรรมปั กกิ่ง โชว์ ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่ น โชว์ หมุนจาน, โชว์ ควงของ เป็ นต้ น
พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว *****

ล่ องเรื อเข้ าด้ านหน้ าพระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน–ร้ านหมอนยางพารา–
ผ่ านชมสนามกีฬารั งนก ช้ อปปิ ้ ง THE PLACE
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

นาท่ าน ล่ องเรื อ จากต้ นสายแม่ นา้ ในตัวเมืองปั กกิ่งสู่ ด้ านหน้ า ของพระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอ หยวน”
หลังจากเรื อเทียบท่ านาท่ านเดินเข้ าไปชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่พระนาง
ซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้ วย ท่ านจะได้ ชมความงามของ
ทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ท่ ขี ุดด้ วยแรงงานคน
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ BBQ
นาท่ านแวะ ร้ านหมอนยางพารา ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ มาฝากคนทางบ้ าน จากนัน้ นาท่ าน ผ่ านชมสนามกีฬา
รังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ ายกับ "รังนก" ซึ่ง
ภายในยังมี สระว่ ายนา้ แห่ งชาติ โดยมีรูปลักษณ์ เหนือจินตนาการคล้ าย "ก้ อนนา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วัสดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่ าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ จากนัน้ นา
ท่ านช้ อปปิ ้ งที่ย่าน THE PLACE ชมความอลังการยิ่งใหญ่ ของเพดานจอ LCD ขนาดกว้ าง 6,000 ตาราง
เมตร
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
พักที่ พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว *****

วันที่ส่ ี

ร้ านหยก–กาแพงเมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)–วัดลามะ–ถนนหวังฟูจ่ งิ
ถนนอาหารตงหัวเหมิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ เป็ นของฝากลา้ ค่ า จากนัน้ นาท่ าน
เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมค่ ากระเช้ าขึน้ -ลง) ด่ านใหญ่ ในเขต ชานเมืองปั กกิ่ง ที่มีช่ ือ
ที่สุด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ซึ่งสร้ างในสมัยจักรพรรดิ์จ๋ นิ ซี มีความยาว 10,000 ลี ้ หรือ 6,788
กิโลเมตร ใช้ แรงงาน 300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

เที่ยง

ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุกีม้ องโกล เสิร์ฟพร้ อมนา้ จิม้ ไทยรสเด็ด
บ่ าย

นาท่ านกลับเข้ าสู่ปักกิ่ง นาท่ านชม วัดลามะ “ยงเหอกง” สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.1694 แต่ เดิมเคยเป็ นตาหนักที่
ประทับของจักรพรรดิหย่ งเจิน้ ผู้เป็ นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ งราชวงศ์ ชิง ต่ อมาที่น่ ีได้
กลายป็ นศูนย์ กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่ านจะได้ นมัสการพระพุทธรู ป
อารยเมตไตรย์ ท่ งี ดงาม โดยเชื่อกันว่ าเป็ นงานแกะสลักจากไม้ จันทน์ เพียงชิน้ เดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่ านฟู่ เก๋ อ” จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจ่ งิ เป็ นศูนย์ กลางสาหรั บการช้ อป
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ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

ปิ ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปั กกิ่ง เชิญท่ านอิสระช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่ านสู่ ถนน
อาหารตงหัวเหมิน ศูนย์ รวมอาหารพืน้ เมือง และอาหารว่ างมากมาย ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ และได้ สัมผัส
บรรยากาศยามค่าคืนของถนนสายนี ้
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว *****

ช้ อปปิ ้ งตลาดรั สเซีย–ปั กกิ่ง–กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ตลาดรั สเซีย เพื่อเลือกซือ้ สินค้ าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่ น ผ้ าไหม ถุงเท้ า รองเท้ า
นาฬิกา เป็ นต้ น สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่สนามบิน

14.05 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA959

18.35 น.

ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ**********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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ปั กกิ่ง กาแพงเมืองจีน ล่ องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (CA960-959)

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่

กาหนดการเดินทาง

พักห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็กอายุ 2-18
ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

วันที่ 11-15/ 12-16 เมษายน
2561

31,999 บาท

31,999 บาท 5,500 บาท

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

16,999
บาท

**วันสงกรานต์

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนา้ มัน ณ วันที่ 25 ม.ค.61 เป็ นเงิน 6,100 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณี ยืน่ ด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. นา้ หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน น ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า
ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง 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 ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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หมายเหตุ ** ในกรณี ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ม เติม ได้ ท่ ีเ จ้ า หน้ า ที่ข องบริ ษั ท ฯ ***ทัง้ นี ้อั ต ราเบี ย้ ประกั นเริ่ ม ต้ นที่ 330 บาท ขึ น้ อยู่ กั บ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านัน้ !!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทาหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่ าภาษี มูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จา่ ย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่
้
านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถกู ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 600 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครัง้ แรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด
้
(ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ งสาเนาหนังสือ
เดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้
กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำง
เพิ่ม 1,050 บำท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้ )
3. ชาระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
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แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ ำนยำงพำรำ, ร้ ำนหยก, ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ
60-90 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่ านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ า
ร้ านดังกล่ าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วันที่ไม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่ อให้ โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ ท่า นถูกปฏิ เ สธ การเข้ า หรื อออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ า ที่ ตรวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ก รมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ !!
ข้ อห้ าม : ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อ้ น, ห้ ามยิ ้ม, ห้ ามใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ ามใส่เสื ้อคอกว้ าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ ามใส่แวนตาสีดา หรื อกรอบแว่นสีดา, ห้ ามสวมใส่
เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ างชัดเจน ห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์

8

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. ผู้เดินทางที่ช่ ือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่นวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
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1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน!!
้ ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ท่ เี จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่าง น้ อย 10 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10.
โปรดทาความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่น เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11.
ผู้ท่ ีประสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
** ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี !้ !!!
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน

 หม้ าย

 หย่ าร้ าง

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
................................................................................................................................................................................................
...........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตาแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
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ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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