จัตุรสั เทียนอันเหมิน – กูก้ ง – หอฟ้าเทียนถาน – อี้เหอหยวน – THE PLACE
กําแพงเมืองจีน – กายกรรมปั กกิ่ง - ช้อปปิ้ งจุใจ...ถนนหวังฟูจ่ิง – ตลาดรัสเซีย

ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง สุก้+ี นํ้าจิ้มไทยรสเด็ด อาหารกวางตุง้
ประกาศ!!!

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง ซึ่งทางบริษทั ยังไม่ ได้ รวมภาษีนํา้ มันใหม่ ทอี่ าจจะเกิดขึน้

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ***

กําหนดการเดินทาง 15-19/16-20/19-23/20-24 ต ุลาคม 2558
21-25/23-27/24-28/28 ต ุลาคม-1พฤศจิกายน 2558

วันแรก
23.00 น.

วันทีส่ อง
01.05 น.
06.30 น.

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริ เวณ
ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
กรุงเทพฯ

– ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปักกิง่

เดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980 
เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิง่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยาน
นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้างระบอบสมบูรณาญา
สิ ทธิราช และการสู ้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชยั ชนะ จึง
ประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปักกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่น้ นั มา และท่านจะได้สมั ผัสกับ “สนามบิน
นานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็ น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มี
ขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี้ เป็ นฝีมือของผูอ้ อกแบบสนามบินเช็กแลพ
ก๊อกของฮ่องกงด้วย นัน่ คือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบ
ทางเดินแต่ละส่ วนให้ส้ นั ที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่งอาคารที่กว้างขว้างใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่งออกเป็ น
2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดด
ละมุนละไมได้ฉายส่ องเข้ามาพร้อมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทานอาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จดั งานพิธีเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ยว์ ีรชน ศาลาประชาคม และ
หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สถานที่วา่ ราชการและที่ประทับ
ของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถาน
และสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง
9,999 ห้อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้
ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านชม ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ
ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และนําท่านชม
การสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ จากนั้นนําท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสู ง 38 เมตร และ
มี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลา
ในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้ าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ
เพื่อคุม้ ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

นําท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยว และความยืดหยุน่ ของ
ร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุน
จาน, โชว์ควงของ เป็ นต้น กายกรรมปักกิ่งนั้น ยังเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสี ยงดังก้องโลกอีกด้วย
 พักที่ FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” - ผ่ านชมสนามกีฬาแห่ งชาติ – THE PLACE
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งปักกิ่ง
เป็ นพระราชอุทยานที่มีทศั นียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ท้ งั หมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็ นนํ้า
3 ส่ วน เนื้อที่ที่เป็ นดิน 1 ส่ วน ประกอบด้วยสองส่ วนคือ เขา"ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู " บนเขาว่าน
โซ่วซาน ได้สร้างวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋ งจีนอันงดงามไว้หลายรู ปหลายแบบ ตั้งอยูล่ ดหลัน่ รับกันกับภูมิ
ภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน
17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทัว่ ทั้งอุทยานจัดไว้ได้สดั ส่ วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน จากนั้น นําท่านแวะเลือกซื้อ ไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านเลือกซื้อ หยกโบราณ ซึ่งเป็ นหยกที่มีความเก่าแก่ ถือเป็ นสิ่ งนําโชคอย่างหนึ่งของคนจีน จากนั้นนําท่าน ผ่ าน
ชม “สนามกีฬาแห่ งชาติ ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิ
เซี่ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปักกิ่งนี้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้
เอื้ออํานวยต่อสิ่ งแวดล้อมปัจจุบนั มากขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่อง
ระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นงั่ อาจถือได้วา่ เป็ นสนามกีฬาที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่งจะใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะ
ภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุม้ เพดานและผนังอาคารที่ทาํ ด้วยวัสดุ
โปร่ งใส อัฒจันทร์มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี แดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนาม
กีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสี แดง ที่อยูภ่ ายในรั้วกําแพงสี เทาเขียว ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สําหรับ
บันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันหรื อ
เอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระว่ ายนํา้ แห่ งชาติ ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ่งสระว่ายนํ้าแห่งชาติน้ ี สร้างขึ้น
สําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้ อนนํา้ สี่ เหลีย่ มขนาดใหญ่ " ซึ่ง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนํามาใช้
เดินเครื่ องกรองนํ้าเสี ยของสระนํ้าที่ใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่ฝั่งไว้ใต้ดิน นอกจากนั้น
เพื่อให้ดูเหมือนนํ้าที่สุด สถาปนิกยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยั ของนักฟิ สิ กส์จาก Dublin's Trinity College ที่
สามารถทําให้กาํ แพงอาคารดูเหมือนฟองนํ้าที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทําสระว่ายนํ้าแห่งแดนมังกร
นี้ดูดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสัน่ สะเทือนอันเกิดจากแผ่นดินไหวได้ดว้ ย จากนั้นนําท่าน ชิม
ชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ซึ่งเป็ นชาที่ มีกลิ่นหอม
รสชาติชุ่มคอ ประโยชน์ของใบชานั้น เมื่อนํามาชงกับนํ้าร้อนจะเป็ น นํ้าชามีสาร TANNIN ช่วยสลายไขมันในลําไส้
ใหญ่ ช่วยทําให้สดชื่น กระตุน้ การทํางานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิ ต นําท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ในใจกลางกรุ งปักกิ่ง THE PLACE หรือ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของแสงสี บน
เพดานที่ทนั สมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย

20.00 น.

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ทีอ่ ยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพือ่ ให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนือ้
เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติม่ ซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดืม่ ไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชา
อวู่หลง นํา้ ผลไม้ เบียร์ ท้องถิน่ ไวน์ แดงท้ องถิน่ และ ไอศกรีม ยีห่ ้ อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
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กําแพงเมืองจีน

– เขาเซียงซาน – ถนนหวังฟูจิ่ง – ถนนอาหารตงหัวเหมิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านชม หยกจีน ของลํ้าค่าของปักกิ่งที่ข้ ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม
สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ขความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยนื อีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมา
เป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของขวัญของฝาก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของ
คนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จ๋ินซี ผูร้ วบรวม
ประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มา
สร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สู ง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุ กี้มองโกล+นํ้าจิ้มไทยรสเด็ด
ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่งนําท่านแวะซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง มี
สรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, นํ้าร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผืน่ , เป็ นหนอง, สิ วอักเสบ, บวม
แดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เขาเซียงซาน ซึ่งอยูห่ ่างจากตัว
เมืองปักกิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้มีความสําคัญ และโด่งดังก็เนื่องมาจาก
ความเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของจักรพรรดิจีนตั้งแต่ราชวงศ์จิน หยวน หมิง จนมาถึงราชวงศ์หลังสุ ดคือ ชิง โดยในรัช
สมัยของ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ การก่อสร้างพระตําหนักและเก๋ ง เพื่อชมทิวทัศน์ขององค์จกั รพรรดิได้ขบั ให้ภูเขาแห่งนี้
ให้มีความงดงามยิง่ ขึ้นไปอีก และท่านจะได้ ชมใบไม้ เปลีย่ นสีที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่จิ่วจ้ายโกว ถ่ายภาพเก็บไว้
เป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย เดอร์ (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อํานวยจนทําให้ ใบไม้ ไม่ สามารถเปลีย่ นสี ได้
ตามฤดูกาล ทางบริษทั ฯ จะไม่ มีการคืนเงิน หรือเปลีย่ นโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ )
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้ง
ห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสี สนั ให้กบั ผูท้ ี่มา
จับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ ถนนอาหารตงหัวเหมิน (DONG
HUA MEN) ศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองและอาหารว่างมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ และได้สมั ผัสบรรยากาศยามคํ่าคืน
ของถนนสายนี้
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วันทีห่ ้ า

ช้ อปปิ้ งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็ นลูกหลานมังกร รุ่ นที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะ
วางหันหน้าออกตัวอาคารหรื อห้องเพื่อป้ องกันขจัดภยันตรายต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
บ่ าย
นําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็ นต้น
เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริ ง) เพื่อมาทําใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
หมายเหตุ : อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
19.40 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน
AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979 
23.45 น.
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
*********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ *********

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ รู้จักคือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีชิว ,หยกเก่า ซึ่งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ าน
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละปร ะมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง

กําหนดการเดินทาง 15-19/16-20/19-23/20-24 ต ุลาคม 2558
24-28/28 ต ุลาคม-1พฤศจิกายน 2558
อัตราค่ าบริการ ผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

24,900 บาท
24,900 บาท
5,000 บาท

กําหนดการเดินทาง 21-25/23-27 ต ุลาคม 2558

อัตราค่ าบริการ ผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

25,900 บาท
25,900 บาท
5,000 บาท

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มรี าคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดงั กล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มัน

โลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาํ หนดไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้
กระเป๋ าสัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวม
แล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สู ง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักและขนาด
ของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่ วนที่เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ
และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

4. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชําระ

ทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

5. ค่าทิปกระเป๋ า
6. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่ ่ าย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษทั ทัวร์ เท่ านั้น

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ

10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิน การันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ อง
จะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว
แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่ วนต่าง
ของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ น
ต้น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการ
บินทําเงินคืนให้ซ่ ึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิน่ พูดไทยรับที่ ปักกิง่ ) ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
เดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ

5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ง
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยม
หนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. กรณี หนังสื อเดินทางที่นาํ มาให้เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสื อเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดู
ว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี ปัจจุบนั ผูเ้ ดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อ
ของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3
เดือนขึน้ ไป ** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กบั สถานฑูตจีน
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง

7. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี , นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสําเนาสู ติบตั รของเด็ก, หนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่

มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงินที่สามารถ
รับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
8. กรณีผู้เดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ ดินทางต้องมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสื อรับรองของผูท้ ี่
ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ
เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้าม
หน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
9. เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่ มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม 1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
**ต่ างชาติต้องการขอวีซ่าด่ วนกรุณาเช็คข้ อมูลกับทางเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อน
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยืน่ วีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME.......................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ............................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน.................................... ..........................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน...............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................................................................
............................................................................................................................................... ....................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ..............................................

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน............................ปี ..............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน.............................ปี .............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION..............................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

