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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

" 
กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง (CA980 : 01.05-06.30)  
จัตุรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดเท้า 
หอบูชาเทยีนถาน-กายกรรมปักกิ�ง 

� � � 
HOLIDAY INN EXPRESS 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

F 
พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชม
สนามกฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายนํKา 
THE PLACE 

� � � 
HOLIDAY INN EXPRESS 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

M 
ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-สวนผลไม้
ร้านบัวหิมะ-ถนนหวงัฟูจิ�ง 

� � � 
HOLIDAY INN EXPRESS 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

P ร้านผีชิว-ช้อปปิK งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิ�ง
กรุงเทพฯ (CA979 : 19.MP-23.4P) � � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน �P0 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
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�กาํหนดการเดินทาง  เดอืนมถุินายน-กนัยายน  2560 
 วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
2".00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัKน M 

ประตู Y บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง-จัตุรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทยีนถาน-กายกรรมปักกิ�ง 

01.05 น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิ�ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA 980 �  
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ�ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคญัทางการคา้

ของอาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ $,, ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าแบบติ�มซําที�ภัตตาคาร   

นาํท่านสู่  จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน  จตุัรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที�สามารถบรรจุคนได้
นบัหมื�นคน ชมอนุเสาวรียว์ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก  จากนัPนนาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ 
พระราชวังกู้กง ซึ� งในอดีตเคยเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดิR ในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง รวม ST 
รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเนืPอที�กวา่ 3S,,000 ตารางเมตร  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร 
บ่าย              นาํท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด 

ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  จากนัPนนาํท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ� ง
ก่อสร้างขึPนดว้ยสถาปัตยกรรมที�สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สร้าง
ขึPนในปี ค.ศ. 1420  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
นาํท่านชม กายกรรมปักกิ�ง โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
� พกัที�  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�สาม             พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายนํKา-THE PLACE     
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
  นาํท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีKเหอหยวน” ซึ� งเป็นพระราชวงัที�พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด

ปรานมาก ทัPงยงัเป็นสถานที�วา่ราชการของพระนางดว้ย ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบคุนห
มิง ทะเลสาบยกัษที์�ขดุดว้ยแรงงานคน จากนัPนนาํท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซืPอครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�
ทาํจากไข่มุกนํPาจืดที�เพาะเลีPยงในทะเลสาบ  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ... BBQ 
บ่าย         นาํท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวูห่ลงของปักกิ�ง และชาที�มีชื�อเสียงต่างๆ นาํท่าน ผ่านชมสนามกีฬา

รังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ซึ� ง
ภายในยงัมี สระว่ายนํKาแห่งชาติ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนนํKาสี� เหลี�ยมขนาด
ใหญ่ " ซึ� ง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์ จากนัPนนาํท่านช้อปปิP งที�ยา่น THE PLACE ชมความอลงัการยิ�งใหญ่ของเพดานจอ 
LCD ขนาดกวา้ง +,000 ตารางเมตร 
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คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 

� พกัที�  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�สี�             ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-สวนผลไม้-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวงัฟูจิ�ง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
   นาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซืPอเป็นของฝากลํPาค่า จากนัPนนาํ

ท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก ซึ� งสร้างในสมยั
จกัรพรรดิR จิiนซี  มีความยาว 	,,000 ลีP  หรือ +,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 	, ปี 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�+นํ�าจิ�มไทยรสเด็ด 
บ่าย         นาํท่านชม สวนผลไม้  ของเกษตรกรชาวจีน ซึ� งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ให้ท่านชม,ชิม และเก็บ

ผลไมส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัท่านเอง  (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชมสวนเชอรี� (คนละ �c ลูก)  ,
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ชมสวนลูกท้อ (คนละ "-Fลูก) , เดือนกรกฎาคม-กันยายน ชมสวนลูก
พลบั (คนละ 2-3 ลูก) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอืKออาํนวย..มีผลทาํให้ทางสวนผลไม้ประกาศ
ปิดไม่ให้นักท่องเที�ยวเข้าชม...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfไม่คืนเงินหรือมีเปลี�ยนแปลงรายการใดๆ
ทดแทน  จากนัPนนาํท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที�
ถูกไฟไหม,้ นํPาร้อนลวก เป็นตน้ 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ�ง เป็นศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิP งที�คึกคกัมากที�สุดของเมืองหลวง
ปักกิ�ง เชิญท่านอิสระชอ้ปปิP งตามอธัยาศยั  
� พกัที�  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�ห้า             ร้านผีชิว-ช้อปปิK งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ปักกิ�ง-กรุงเทพฯ  
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

นาํท่านแวะ ร้านผีชิว สิ�งศกัดิR สิทธิR เกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของจีน จากนัPนนาํท่านเดินทางสู่ ตลาด
รัสเซีย  เพื�อเลือกซืPอสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ*ง 
บ่าย นาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที�ขึPนชื�อของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซืPอสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เสืPอผา้ รองเทา้ เป็นตน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
�Y.MP น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA  เที�ยวบินที� CA YhY � 
23.MP น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 

********************************** 
ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    

� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัKงแต่ 15 ท่านขึKนไป ***) 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืKนเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านไข่มุก, ร้านใบชา, ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ , ร้านผีชิว,ร้านผ้า
ไหม ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุก
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ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ MP-Yc นาที ซืKอ
หรือไม่ซืKอขึKนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทัKงสิKน 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัlวภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัKง 

 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัKง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 
 

ปักกิ�ง กาํแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วนั 3 คนื 
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านัKน) 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
" ท่านราคาท่านละ 

(ไม่มีราคาเด็ก) 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

ท่านละ 

วนัที� "�-"P มิถุนายน "Pnc �P,YYY บาท M,ccc บาท 

วนัที� 05-09 / �Y-"F กรกฎาคม 2560 �P,hYY บาท M,ccc บาท 

วนัที� 09-14 / "F-"h สิงหาคม 2560 �6,7YY บาท M,ccc บาท 

วนัที� cn-�c / �F-�h กนัยายน 2560 �h,7YY บาท M,ccc บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นีK  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํKามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึKน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํKามันขึKนในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfเกบ็ค่าภาษีนํKามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิR ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทัPงนีP ขึPนอยู่กบัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทัPงนีP ขึPนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํP ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1 ค่าตัiวเครื�องบินชัPนทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2 ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  
• กรณีที�ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที�ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื�นวีซ่าเดี�ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.P X " นิKว พืKนหลังสีขาวเท่านัKน จํานวน " รุป และ
เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ยื*นธรรมดา 4 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ*ม    
700  บาท  / ยื*นด่วน 2 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ*ม  4,550 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั�น)  
• ยกเว้นเส้นทางที�บินลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย " นิKว จํานวน 2 รูป  
• กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �p ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ้ (เที�ยว " เมือง) 

ต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านัKน 
2. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมืPอ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
T. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. นํPาหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วันที�  �M  ก.ย.  "PPM   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํKาหนัก   และ
ขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋าสัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องได้ท่านละ � ใบ มีนํKาหนักไม่เกิน "F กิโลกรัม 
และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน �Pp เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) 
สัมภาระติดตัวขึKนเครื�องได้ท่านละ � ชิKน นํKาหนักต้องไม่เกนิ h กิโลกรัม ถ้านํKาหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระ
เกนิกว่าที�สายการบินกาํหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที�เกนิเป็นจํานวนเงิน "cc USD หรือ �,Fcc หยวนต่อใบ 
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+.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุัPงแต่ 	 เดือนขึPนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 	 เดือน ถึง 	$ ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ 3, ปี 
ขึPนไป ค่าชดเชยทัPงหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทัPงนีP
ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืKอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัKงนีKอัตราเบีKยประกันเริ�มต้นที� FFc บาท 
ขึKนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืPอ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม
เงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
	. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
S. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
2. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขบัรถ รวม �5c หยวนต่อคน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
P. ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิกบ็เพิ�ม �,000 หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย 2 %  ในกรณทีี�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 
และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทัKงหมดเท่านัKน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิfออก
ใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านัKน 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัP งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทัPงหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานีP เป็นราคาโปรโมชั�น ตัiวเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 	,,% ซึ� งเมื�อจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทัPงสิPน และในกรณีที�ออกตัiวเครื�องบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิก
หรือขอเลื�อนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตัiวหรือขอคืนค่าทวัร์ทัPงหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัiวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัPงสิPน ถา้ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอื�นใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัiวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านัPน 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัiวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัiว 2,,,, บาท + ค่าตัiวเครื�องบินใหม่ทัPงหมดใน
โปรแกรม และวนัเดินทางนัPนๆ + ส่วนต่างของภาษีนํP ามนัเชืPอเพลิง / ตัiว 	 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้าย
อื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ (ค่าตัiวเครื�องบินของผูที้�ไม่เดินทางที�ออก
ตัiวไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทางสายการบินทาํเงินคืนให้ซึ� งอาจจะ
ใชร้ะยะเวลาประมาณ S-2 เดือน) 

3. คณะทวัร์ครบ �c ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ 



(SHCAPEK	2)  ปักกิ�ง กาํแพงเมืองจีน สวนผลไม ้$D3N (CA) มิ.ย..-ก.ย. +, / GIRL-RE2,,$	3                                                       7
  

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธิR  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัPงสิPน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึKนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัPงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิR ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัPงสิPน 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึPนไป เกบ็ค่าใช้จ่ายตามที�เกดิขึKนจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึPนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามที�เกดิขึKนจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทัKงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการ 

การันตีค่ามัดจําที�พกัโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที�ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทัKงหมดเนื�องจากค่าตัlวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัKนๆ 

หมายเหตุ 
	. จาํนวนผูเ้ดินทางขัPนตํ�าผูใ้หญ่ 	,  ท่านขึPนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
S. บริษทัฯ มีสิทธิR ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีP  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
T. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึPนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
$. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัPงสิPนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทัPงจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
+. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัPงสิPน แต่ทัPงนีPทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิR การจดัหานีPโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. ราคานีP คิดตามราคาตัiวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัiวเครื�องบินปรับสูงขึPน บริษทัฯ สงวนสิทธิR ที�จะปรับราคาตัiว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
�.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า + เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านัPน 
�. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัPงสิPน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมืPอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
	,. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัPงสิPน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
		. เนื�องจากตัiวเครื�องบินเป็นตัiวราคาพิเศษ เมื�อออกตัiวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัiวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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	S. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัPงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัPงหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัiวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัP ง  มิฉะนัPนทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัPงสิPน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทัKงสิKน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.P X " นิKว พืKนหลังสีขาวเท่านัKน ยิKมห้ามเห็นฟัน มองเห็นทัKงใบหน้าและใบหูทัKงสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสืKอสีขาว เช่น เสืKอยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน n เดือน " ใบ และต้องไม่ใช่สติwกเกอร์ หรือรูปพริKนจาก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �p ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีK 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
$.	.	 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัKงนีKกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า n ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  $.	.S สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  $.	.2 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  $.	.T กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

$.S.	 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัKงนีKกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า n ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
$.S.S สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
$.S.2 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
$.S.T กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
$.S.2 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านัPน 

+.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีK 
+.	 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านัPน ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 
+.S หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัiว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัPนตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านัKน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
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8. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัPนก่อนการส่ง
เอกสารยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันัPนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 3 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิR ของสถานทูต และบางครัP งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย S อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนีK 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริPนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ n เดือน 
มิฉะนัKนบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีK!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีK** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทัKงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................ 
ตําแหน่งงาน........................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
.........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................. เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที�.......................เดือน...................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�................ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที�.......................เดือน................  .ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทัKงนีK
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีK  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


