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วันที่

กำหนดกำร

1

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA810 : 05.50-11.25)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง
กำยกรรมปักกิ่ง

2

พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า- ผ่ำนชม
สนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยนำ-THE
PLACE

เช้ำ เที่ยง เย็น
X

โรงแรม
EASELF HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว









EASELF HOTEL
 หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
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ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวนร้านยาบัวหิมะ-ชมซำกุระที่สวน
พฤกษศำสตร์-ถนนหวังฟูจิ่ง
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หอบูชำเทียนถำน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อป
ปิ้งตลำดรัสเซีย-สนำมบินปักกิ่ง
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ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA809 : 00.15-04.30)

X

X

X

EASELF HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

 กำหนดกำรเดินทำง 17 - 21 มีนำคม 2561
วันแรก
03.00 น.
05.50 น.
11.25 น.
เที่ยง
2

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังกู้กง-กำยกรรมปักกิ่ง
 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน 4 ประตู
9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่าน
 เหิรฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA810
เดินทางถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสาคัญทาง
การค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่
ภัตตาคาร
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

ค่ำ
ต้น
วันที่สอง
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
วันที่สำม
เช้ำ

3

นาท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับ
หมื่ นคน ชมอนุ เสาวรี ย์ วี รชน ให้ ท่ านถ่ ายภาพไว้ เป็ นที่ ระลึ ก จากนั้ นน าท่ านผ่ านประตู เข้ าสู่
พระรำชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล
ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นาท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็น
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยนำ-THE PLACE
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด
ปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบ
คุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน จากนั้นนาท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำร
นวดเท้ำ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิต
ด้วยวิธีธรรมชาติ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะ
ภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ำยนำแห่งชำติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการ
คล้าย " ก้อนนำสี่เหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทาเป็น
โครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้น นาท่านช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE ชมความอลังการ
ยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดกว้าง 6,000 ตารางเมตร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้านยาบัวหิมะ-ชมซำกุระที่สวนพฤกษศำสตร์
ถนนหวังฟูจิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ร้ำนหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้าค่า จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัย
จักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ
10 ปี

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย
ค่ำ
วันที่ห้ำ
00.15 น.
04.30 น.


 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล เสริฟท์พร้อมน้้าจิ้มไทยรสเด็ด
นาท่านแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้ , น้า
ร้อนลวก เป็นต้น จากนั้นนาท่านสู่ สวนพฤกษศำสตร์ปักกิ่ง ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้มีการ
ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในประเทศและ
จากทั่วทุกมุมโลก และในแต่ละปีสวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่งก็ได้มีการจัด เทศกำลดอกซำกุระที่กาลัง
เบ่งบานสะพรั่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความสวยงามของดอกซากุระนี้อีกด้วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวง
ปักกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 พักที่ EASELF HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว
หอบูชำเทียนถำน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลำดรัสเซีย-สนำมบินปักกิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม หอบูชำเทียนถำน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 จากนั้นนาท่านแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้
ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ BBQ
นาท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า
รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA809
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..........   
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตังแต่ 10 ท่ำนขึนไป ***)
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ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมซำกุระ พัก 5 ดำว 5 วัน 3 คืน (CA810/809)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 17-21 มีนำคม 2561

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่
19,999 บำท

19,999 บำท

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว

4,500 บำท

10,999
บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเช็คภำษีนำมัน ณ วันที่ 2 ม.ค. 61 เป็นเงิน
6,100 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้าหนักต้องไม่
เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อม
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อยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ
ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตรำเบียประกันเริ่มต้นที่
330 บำท ขึนอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนัน!!
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัท ฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติ
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 600 หยวน/ท่ำน/ทริป
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครังแรก ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ง
สำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และ
เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วัน
ท้าการ ช้าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน)
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทังหมด
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่
ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพืนเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านหยก, ร้านยางพารา, ร้านยาบัวหิมะ) ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจำเป็นต้อง
รบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับควำมพอใจของ
ลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทังสิน หำกท่ำ นปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียก
เก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึนจำกท่ำนเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วันที่ไม่เข้ำร้ำน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การ
ถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ชำรุดใดๆ ทังสิน ถ้ำเกิดกำรชำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ -ออก
เมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขำวเท่ำนัน!!
ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดา
หรือกรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี
 เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สาเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
8

2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้อมญำติ
1. สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก
มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์
เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาการยื่นวี
ซ่า
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9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่าง น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอก
สิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุญ าตให้เ ข้ า -ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัท ฯ ไม่ท ราบกฎกติ กาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่ า / ผู้ใช้บัต ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่า ง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
** ก่อนทำกำรจองทัวร์ทุกครัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **
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ผูเ้ ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี! !
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME...................................................................................................................................................................
.
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำร้ำง
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือ
ถือ.......................... . .
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่).....................................................................
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......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน
................... .. . . . ..................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่งงำน......... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..........................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)…..................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร
................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ
..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์........................... .. .............. . . . . . ...............................................เบอร์โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์........................... .. .............. . . . . . ...............................................เบอร์โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ท่ำ นเกิด
ควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทังนีเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี (โปรดทำตำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด)
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