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กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น
X

X

โรงแรม

1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

X

2

กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (CA980 : 01.00-06.20)
เมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ยเจิน้ -กําแพงเมืองจีนด่ านซื อ
 
หม่าไถ (รวมค่ากระเช้ าขึน้ -ลง)-ชมวิวกําแพงเมือง
จีนและเมืองโบราณยามคํา่ คืน

MINGSU HOTEL
 หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
(พักที่เมืองโบราณ)

3

พิพธิ ภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่ าน
ละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป
วัดลามะ-ถนนหวังฟูจงิ่

 

HOLIDAY INN EXPRESS
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

4

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
วัดหลิงกวง-กายกรรมปักกิง่

 

HOLIDAY INN EXPRESS
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

5

ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย-ปักกิง่
กรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)

 

✈

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.00 น.
06.20 น.
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U สายการบิ น AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ จ ากทางบริ ษ ัท ฯ คอยต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุ งเทพฯ-ปักกิง่ -เมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ ยเจิน้ -กําแพงเมืองจีนด่ านซื อหม่าไถ (รวมค่ากระเช้ าขึน้ -ลง) ชมวิว
กําแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามคํา่ คืน
เหินฟ้าสู่ ปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดิน ทางถึง สนามบิน กรุ งปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิ มทีปักกิ่ งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารเช้ าที่ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ ยเจิน้ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นํา
ท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริ เวณเมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยงั มีร้านค้า
ของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรู ปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปั จจุบนั ให้เลือกช้
อปอีกมากมาย

 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่ านสู่ กําแพงเมื องจีน ด่ านซื อหม่ าไถ(รวมค่ ากระเช้ าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ที่อาํ เภอมี่หยุน ซึ่ งเป็ นอําเภอทาง
เหนื อสุ ดของปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีนด่านนี้ เป็ นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็ นสุ ดยอดแห่ งกําแพงเมืองจีน ถือเป็ น

ด่านที่ ได้รั บการขนานนามว่า “The best of great wall in China” เนื่ องจากเป็ นกําแพงเมื องจี น ที่ ย งั คง
สภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยูบ่ นภูมิประเทศที่เป็ นผาสู งชัน ทําให้มี
ทิวทัศน์สวยงามมาก หนังสือพิมพ์ไทมส์จึงจัดอยูอ่ นั ดันต้นๆ ของ 25 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ไม่ควรพลาด
ชม

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ท่ านสามารถชมวิวกําแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามคํา่ คืนอย่ างงดงาม อิสระให้
ท่ านถ่ ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ
 พักที่ MINGSU HOTEL หรื อเทียบเท่ า (พักที่เมืองโบราณ สไตล์ห้องพักแต่ละห้ องไม่ เหมือนกัน จะได้
ห้ องพักสไตล์แบบไหนขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมจะจัดให้ ) ระดับ 4 ดาว****
****โปรดทราบ ***โรงแรมในเมืองโบราณมีห้องพักคู่ หรื อห้ องพักเดี่ยว เท่ านั้น!!! (ไม่มหี ้ องเสริมเตียง)**
ในกรณีทลี่ ูกค้าเดินทาง 3 ท่ าน อีก 1 ท่ าน ต้องจ่ายค่าห้ องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ 1,500 บาท จํานวน 1 คืนที่
เมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ยเจิน้ ***

วันที่สาม

พิพธิ ภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่ านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป
วัดลามะ-ถนนหวังฟูจงิ่
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ไวน์ แดง ให้ท่านได้ดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และท่านจะได้ลิม้ รสไวน์อีก
ด้วย จากนั้นนําท่ านชม หมู่บ้ านยุโรป ให้ท่านได้ชมบ้านเรื อนที่ตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่ น ฝรั่งเศส อเมริ ก า
อิตาลี โปตุเกต เป็ นต้น ถื อเป็ นจุ ดชมวิว และสถานที่ พกั ผ่อนระดับ 4A ที่ มีพ้ืน ที่โดยรวมกว่า 1,500 ไร่ ที่
ประกอบไปด้วยไร่ องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลัน่ สุรา
พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่ านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ลามะ “ยงเหอกง” สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1694 แต่ เดิ ม เคยเป็ นตําหนัก ที่ ป ระทับของ
จัก รพรรดิ ห ย่งเจิ้ น ผูเ้ ป็ นพระราชบิ ด าของจัก รพรรดิ เฉี ย นหลงแห่ งราชวงศ์ชิง ต่ อมาที่ นี่ ได้ก ลายป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรู ปอารยเมตไตรย์
ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้จนั ทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุ ข
“ว่านฟู่ เก๋ อ”

นําท่ านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปั กกิ่ ง
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่สี่
เช้ า

จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-วัดหลิงกวน-กายกรรมปักกิง่
 รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่น
คน ชมอนุ เสาวรี ยว์ ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้
กง ซึ่ งในอดี ต เคยเป็ นที่ ป ระทับ ของจัก รพรรดิ์ ในสมัย ราชวงศ์ห มิ ง และชิ ง รวม 24 รั ช กาล ภายใน
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้ อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กมี้ องโกล เสิร์ฟพร้ อมนํ้าจิม้ ไทยรสเด็ด
นําท่ านเดิ น ทางสู่ วัด หลิงกวง ตั้งอยู่ในเขตสื อจิ่งซาน กรุ งปั ก กิ่ ง เป็ นวัด พุทธเก่ าแก่ ที่มีประวัติ ศาสตร์
ยาวนานกว่า 1,200 ปี วัดหลิงกวงเป็ นสถานที่สกั การะบูชาพระศรี ศากยมุนีพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงทัว่ โลก เป็ น
หนึ่ งในสถานที่ชื่อดังที่ ชาวพุทธทั้งจีนและต่างชาตินิยมไปสักการะบู ชา หนึ่ งในสองของพระเขี้ ยวแก้ว ที่
เหลืออยูใ่ นโลกถูกประดิษฐานไว้ที่วดั นี้ ได้ชื่อว่าเป็ นสมบัติอนั ลํ้าค่ายิง่
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
นําท่านชม กายกรรมปักกิง่ โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้น

บ่ าย

คํา่

 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
19.35 น.
23.40 น.

ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย-ปักกิง่ -กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนโบราณเฉี ยนเหมิน เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวแห่ งหนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงในหมู่นัก ท่องเที่ยว
เรี ยกได้ว่ามาปั ก กิ่ งก็ตอ้ งแวะมา ทางการปั กกิ่ งได้ทาํ การบู รณะซ่อมแซมอาคารที่ เป็ นสถาปั ตยกรรมจี น
โบราณผสมตะวันตกให้เป็ นร้านค้าที่นกั ท่องเที่ยว สามารถเดินชมบรรยากาศถนนวัฒนธรรมที่อายุกว่า 600
ปี และซื้อของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ได้
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นําท่ านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซี ย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิก า
เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
**********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ**********

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562

25,999 บาท

25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท
25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562

25,999 บาท

วันที่ 6-10 ธันวาคม 2562

25,999 บาท

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

25,999 บาท

25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท
25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562

25,999 บาท

25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท

โปรดทราบ !!โรงแรมในเมืองโบราณกู๋เป่ ยสุ่ ยเจิน้ มีห้องพักคู่ หรื อห้ องพักเดี่ยว เท่ านั้น!!! (ไม่มหี ้ องเสริมเตียง)
ในกรณีทลี่ กู ค้าเดินทาง 3 ท่ าน อีก 1 ท่ าน ต้องจ่ายค่าห้ องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ 1,500 บาท จํานวน 1 คืนที่เมืองโบราณ
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นเี้ ช็คภาษีนาํ้ มัน ณ วันที่ 07 ต.ค. 62 เป็ นเงิน 5,800 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่ วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติ ด ตัวขึ้ น เครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่ อท่ าน นํ้าหนัก ต้องไม่เกิ น 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ

7. ค่ าประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ้มครองผูเ้ อา
ประกัน ที่ มีอายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ น ไป และผูเ้ อาประกัน อายุร ะหว่าง 1 เดื อน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่ มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้ น ไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้ก ับบริ ษ ัทประกัน ชี วิต ทุ ก กรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรั บรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อ ประกัน การเดิน ทางเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลา
การเดินทาง
การประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ , ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
9.
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูก ค้าต้องการใบเสร็ จรั บเงิน ที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน
สิทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้
กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียนื่ ด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่ วนต่ างเพิ่ม
1,125 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้น สําหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่ าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ ตอ้ งการั นตี มดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทาง
อาจมีการปรับเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษ ัทฯ ไม่รับผิด ชอบค่ าเสี ยหายในเหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆที่อยู่น อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิ ด ตามราคาตั๋ว เครื่ องบิ น ในปั จ จุ บัน หากราคาตั๋ว เครื่ องบิ น ปรั บสู งขึ้ น บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มกี าร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่ านั้น!!

ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด
ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสีดาํ ,
ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่ งเศส และประเทศยุโ รปที่ เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรั ฐเช็ก
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

10.กรณีห นัง สื อ เดิน ทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดิ น ทางต้องไปดําเนิ น การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ด้ว ยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
11.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
12. โปรดทําความเข้ าใจ ศูน ย์ยื่น วีซ่าจี นอาจเรี ย กขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบี ยบการยื่น เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
13. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อ เดิ น ทางราชการ หรื อ ใช้ บัต ร APEC ในการเดิน ทาง และยกเว้น การทําวีซ่าจี น ท่ านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า
/ ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ ! เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
..........รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน........................................
ชื่ อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตําแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

กรณีปัจจุบันท่ าน เกษียณแล้ ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่าสุ ดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
....................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์

สํ าหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดา-มารดา / สํ าหรับท่ านที่สมรสแล้ วให้ ระบุชื่อสามี หรื อ ภรรยา เท่ านั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มารดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สามี หรื อ ภรรยา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมายเหตุ

** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึง
ขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด

