
 

    

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X ✈  

" 
กรุงเทพฯ–ปักกิ�ง (HU7996 : .�.40-.3.4.) 
จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน–พระราชวงัโบราณกู้กง 
ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทยีนถาน–กายกรรมปักกิ�ง 

� � � 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

G 
พระราชวงัฤดูร้อนอวีIเหอหยวน–ร้านไข่มุก 
ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกฬีารังนก 
ช้อปปิI ง THE PLACE 

� � � 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

M 
ร้านหยก–กาํแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลงิ (รวมกระเช้า
ขึIน-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนหวงัฟู
จิ�ง 

� � � 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

S ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิI งตลาดรัสเซีย 
ปักกิ�ง–กรุงเทพฯ (HU7995 : 20.05-00.25) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน �S. หยวน/คนตลอดการ
เดนิทาง  

 



 

�กาํหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน-พฤษภาคม "S6� 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2".G0 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัIน M 

ประตู \ บริเวณ ISLAND-U สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)โดยมีเจา้หน้าที�จากทาง
บริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ–ปักกิ�ง–จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน–พระราชวงัโบราณกู้กง–หอบูชาเทยีนถาน–ร้านนวดฝ่าเท้า 
                           กายกรรมปักกิ�ง 
01.40 น. �เหิรฟ้าสู่ ปักกิ�ง โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที�ยวบินที� HU7996  
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ�ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคญัทางการคา้

ของอาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ 011 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�ภัตตาคาร   

นาํท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที�ใหญ่ที�สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที�สามารถบรรจุคนได้
นับหมื�นคน ชมอนุเสาวรียว์ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก จากนั7นนาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ 
พระราชวงัโบราณกู้กง ซึ� งในอดีตเคยเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดิ9 ในสมยัราชวงศห์มิง และชิง รวม 
:; รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเนื7อที�กวา่ ?:1,000 ตารางเมตร  

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร 
บ่าย              นําท่านแวะร้าน นวดฝ่าเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ� งในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั7นนาํท่านชม หอบูชา
เทยีนถาน ซึ� งก่อสร้างขึ7นดว้ยสถาปัตยกรรมที�สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 
เมตร สร้างขึ7นในปี ค.ศ. 1420  

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

วนัที�สาม พระราชวงัฤดูร้อนอวีIเหอหยวน–ร้านไข่มุก–ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกฬีารังนก 
                           ช้อปปิI ง THE PLACE 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
  นาํท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีIเหอหยวน” ซึ� งเป็นพระราชวงัที�พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปราน

มาก ทั7งยงัเป็นสถานที�ว่าราชการของพระนางดว้ย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง 
ทะเลสาบยกัษที์�ขดุดว้ยแรงงานคน จากนั7นนาํท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื7อครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํ
จากไข่มุกนํ7าจืดที�เพาะเลี7ยงในทะเลสาบ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ BBQ 
บ่าย         นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซื7อมาฝากคนทางบา้น จากนั7นนาํท่าน ผ่านชม

สนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื�อดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั 
"รังนก" ซึ� งภายในยงัมี สระว่ายนํIาแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย "ก้อนนํIา
สี�เหลี�ยมขนาดใหญ่" ซึ� ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใช้



 

พลงังานแสงอาทิตย ์จากนั7นนาํท่านช้อปปิ7 งที�ย่าน THE PLACE ชมความอลงัการยิ�งใหญ่ของ
เพดานจอ LCD ขนาดกวา้ง Z,000 ตารางเมตร  

 คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร  
� พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 

วนัที�สี�  ร้านหยก–กาํแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลงิ (รวมกระเช้าขึIน-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ 
                           ถนนหวงัฟูจิ�ง                             
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 
   นาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซื7อเป็นของฝากลํ7าค่า จากนั7นนาํ

ท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมค่ากระเช้าขึIน-ลง) ด่านใหญ่ในเขต ชานเมือง
ปักกิ�ง ที�มีชื�อที�สุด หนึ� งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรยข์องโลก ซึ� งสร้างในสมยัจกัรพรรดิ9 จิ[นซี มีความยาว 
\1,000 ลี7  หรือ Z,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั \1 ปี 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  
  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�มองโกล เสิร์ฟพร้อมนํ�าจิ�มไทยรสเด็ด 
บ่าย         นาํท่านชม สวนผลไม้  ของเกษตรกรชาวจีน ซึ� งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล ให้ท่านชม, ชิม และ

เก็บผลไมส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัท่านเอง (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอรี� (เก็บได้
คนละ M-S ลูก), เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชมสวนเชอรี� (เก็บได้คนละ e-f ลูก) หมายเหตุ : หาก
สภาพอากาศไม่เอืIออํานวย มีผลทําให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิhปรับเปลี�ยนโปรแกรมเป็นพานั�งรถสามล้อชมเมืองเก่าในปักกิ�งทดแทน สมควร
แก่เวลานาํท่านกลบัเขา้สู่ปักกิ�ง จากนั7นนาํท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง 
มีสรรพคุณรักษาผวิที�ถูกไฟไหม,้ นํ7าร้อนลวก เป็นตน้ 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ�ง เป็นศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ7 งที�คึกคกัมากที�สุดของเมืองหลวง
ปักกิ�ง เชิญท่านอิสระชอ้ปปิ7 งตามอธัยาศยั 
� พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 

วนัที�ห้า  ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิI งตลาดรัสเซีย–ปักกิ�ง–กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

นาํท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวูห่ลงของปักกิ�ง และชาที�มีชื�อเสียงต่างๆ จากนั7นนาํท่านแวะ ร้านผชิีว 
สิ�งศกัดิ9 สิทธิ9 เกี�ยวกบัโชคลาภเงินทองของจีน 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ/ง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื�อเลือกซื7อสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 

นาฬิกา เป็นตน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.05 น.  �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที�ยวบินที� HU7995 
00.2S น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 
 

**********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ**********   
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัIงแต่ 1. ท่านขึIนไป ***) 



 

ปักกิ�ง นั�งกระเช้าขึIนกาํแพงเมอืงจีน ชมสวนผลไม้ 5 วนั 3 คนื (HU)  

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัkวเครื�องบินชั7นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั7น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ7 ามนัขึ7น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ9 เก็บค่าภาษี

นํ7ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีIเช็คภาษีนํIามัน ณ วนัที� �M ม.ค. 3� เป็นเงิน 3,"�S บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ M วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื7อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
0.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํIาหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2f กิโลกรัม จาํนวน \ ใบ สัมภาระติดตวัขึ7นเครื�องได ้\ ชิ7น ต่อท่าน นํ7 าหนกัตอ้งไม่เกิน 

? กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั7งแต่ \ เดือนขึ7นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง \ เดือน ถึง \0 ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ ?1 ปี 
ขึ7นไป ค่าชดเชยทั7งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั7งนี7 ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืIอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัIงนีIอัตราเบีIยประกันเริ�มต้นที� GG. บาท 
ขึIนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื7อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

s.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-e) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านัIน!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
\.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ " -3ท่าน 

เดก็อายุ "-�f ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัkว 

วนัที� 13-17 เมษายน 253� 
**วนัสงกรานต์** 

"S,\\\ บาท "f,\\\ บาท G,S00 บาท �G,\\\ บาท 

วนัที� �3-"./ "G-"e พฤษภาคม 253� �f,\\\ บาท "�,\\\ บาท G,S00 บาท ��,\\\ บาท 



 

2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม �S. หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย f % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั7งหมดเท่านั7น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิ9 ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั7น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติ เกบ็เพิ�ม �,.00 หยวน/ท่าน/ทริป 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครัIงแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1.,000 บาท หรือทั7งหมด (ภายใน f วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
ยกเว้นวันเดินทาง �G-�e  เมษายน "3S�  ชาํระมดัจาํท่านละ 1S,000 บาท หรือทั7งหมด (ภายใน f วนั หลงัจาก
ทาํการจอง) 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน " รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร
ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �S วัน **กรณียื/นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ/ม 4,650 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัIน)  

3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง f1 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัIงหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง \0-:v วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �.,...-�S,... บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ \-\; วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhเกบ็ค้าใช้จ่ายทัIงหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั7งนี7 ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั[ว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ7นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

� เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิ9  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั7งสิ7น  

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั7งหมด เนื�องจากค่าตั[วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั7นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ �. ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืIนเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดฝ่าเท้า, ร้านไข่มุก, ร้านยางพารา, ร้านหยก, ร้านยาบัวหิมะ, ร้านใบชา, ร้านผี
ชิว ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุก
ร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 3.-\. นาที ซืIอหรือไม่ซืIอขึIนอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัIงสิIน หากท่านปฏิเสธที�จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึIนจากท่านเป็นจํานวนเงิน M00 หยวน / คน / วนัที�ไม่เข้าร้าน 
� บริษทัฯ มีสิทธิ9 ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี7  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 



 

� รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อให้โปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ7นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั7งสิ7นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั7งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั7งสิ7น แต่ทั7งนี7ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ9 การจดัหานี7โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี7 คิดตามราคาตั[วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั[วเครื�องบินปรับสูงขึ7น บริษทัฯ สงวนสิทธิ9 ที�จะปรับราคาตั[ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั7งสิ7น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื7อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั7งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ9 ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั7งสิ7นอตัราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั7งสิ7น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั[วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั7 ง  มิฉะนั7นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั7งสิ7น 
� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั7งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั7งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทัIงสิIน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน " ใบ ขนาด �.S X " นิIว พืIนหลงัสีขาวเท่านัIน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื7 อน, ห้ามยิ7ม, ห้ามใส่เสื7อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื7อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ�ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ7ว และใบหูทั7ง : ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั7น และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ7นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน Z เดือน  
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  



 

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

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
\. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทัIงนีIกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 3 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  :. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  f. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  ;. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

\. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัIงนีIกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 3 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
:. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
f. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
;. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
0. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั7น 

Z.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีI 
\. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั7น  
:. หนงัสือชี7แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั7น 
f. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั7นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

?.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีI 
\. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั7น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
:. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั7นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 0,160 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั7นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย \1 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ9
ของสถานทูต และบางครั7 งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   



 

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย : อาทิตย ์

  
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัIง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีI!!!! 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทัIงหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทัIงนีI
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีI  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


