จัตุรัสเทียนอันเหมิน – กู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – อี้เหอหยวน – THE PLACE -ถนนหวังฟูจิ่ง –
ตลาดรัสเซีย-กาแพงเมืองจีน – นั่งสามล้อหูถง – กายกรรมปักกิง่

ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ...
อาหารกวางตุ้ง,อาหารเสฉวน,อาหารแต้จิ๋ว,สุก+ี้ น้้าจิ้มไทยรสเด็ด,เป็ดปักกิ่ง

ขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่ โดยการบินไทย
สะสมไมล์การบินไทยได้
รวมค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถที่ปักกิ่งเรียบร้อย
กำหนดกำรเดินทำง 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 56
วันแรก เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จันทร์ที่ 29 เม.ย. 56

19.00 น พร้อมกัน
ณ เคาน์เตอร์เช็คอินน์ สายการบินไทยอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสนามบินเชียงใหม่โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําการเช็คบัตร
โดยสารพร้อมส่งกระเป๋าสัมภาระตรงไปยังประเทศจีน ผู้โดยสารติดสติ๊กเกอร์ C.I.Q ขึ้นไปยังชั้น 2 เพื่อผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
20.50 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 121 
22.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นําคณะพักผ่อน ณ ห้องพักผู้โดยสาร เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.50 น.
เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 674 
วันที่สอง

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง –หอบูชาเทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง อังคารที่ 30 เม.ย. 56

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง เมือง
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล
และท่านจะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 55 ล้าน
คนในปี 2015 ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่่า

 รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธี
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”
สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ องค์ จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถาน
และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่
ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์
และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้น นําท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลา
ในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ
เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
**หลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
 พักที่ Feitian Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.feitianhotel.com.cn

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน
เช้า
นําท่านชม

เที่ยง
บ่าย

ค่่า

“อวี้เหอหยวน” – นั่งสามล้อหูถง – THE PLACE

พุธที่ 01 พ.ค. 56

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี
ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชม
ระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยง
ในทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเสฉวน
นําท่านนั่งสามล้อชมกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประวัติกว่า 3 ,000 ปี มีประวัติของ
ชาวเมืองดั้งเดิมกล่าวว่า “ไม่เข้าหูถง เหมือนไม่ได้ไปปักกิ่ง ” หูถ้ง เป็นชื่อเรียก ตรอกซอกซอย สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที่ 13) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการและการพัฒนามาหลายร้อยปี
แล้ว “หูถ้ง” ส่วนใหญ่หันทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสร้างใน
“หูถ้ง ” ส่วนใหญ่เป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่า “ซื่อเหอย่วน” เป็นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ทางเดินที่อยู่ระหว่าง “ซื่อเหอย่วน” ก็คือ “หูถ้ง ” นั่นเอง ท่านจะได้นั่งรถสามล้อชมเมืองโบราณ
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารแต้จิ๋ว
หลังอาหารค่ํานําท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในใจกลางกรุงปักกิ่ง The Place หรือ ลาสเวกัสน้อย ท่าน
จะได้สัมผัสความสวยงามของแสงสีบนเพดานที่ทันสมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย  พักที่ Feitian Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

ก่าแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฟูจิ่ง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็น
เครื่องประดับนําโชค น่าท่านขึ้นสู่ก่าแพงเมืองจีนสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกําแพงเมืองจีน และพร้อมกับวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคําบรรยาย ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางที่สร้างขึ้นด้วยแรงงาน
ของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อนโดยจักรพรรดิ
จิ๋นซีผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
กําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้้าจิ้มไทยรสเด็ด
ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง
จากนั้นนําท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า ,
นาฬิกา เป็นต้น
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง
จากนั้นนําท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง รวมทั้ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มา
จับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 พักที่ Feitian Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

เที่ยง

ค่่า

วันที่ห้า
เช้าตรู่
06.50 น.
11.00 น.
12.55 น.
14.05 น.

ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

พฤหัสบดีที่ 02 พ.ค.56

ศุกร์ที่ 03 พ.ค. 56

ปลุกท่านแต่เช้า เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 675 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ
เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 110
ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพ และความประทับใจ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ:ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผีชิว 
ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้าน
รัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 น าที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถที่ปักกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ :

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

28,500
3,000

บาท
บาท

ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้่ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท่าให้สายการ
บินอาจมีการปรับราคาภาษีน้่ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้่ามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7. ทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถที่ปักกิ่ง
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จอง
จะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว
แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการเหลือใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์
จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)
2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท




























 ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท



















































































**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่งงาน
○  หม้าย
○  หย่า
○ ○ ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส..........................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตาแหน่งงาน............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร....................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ○  ไม่เคย ○  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน..........................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ○  ไม่เคย ○  เคย โปรดระบุ....................................................... …………………
เมื่อวันที่........................... เดือน...........................ปี............................. ถึง วันที.่ ............................เดือน.............................ปี............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME......................................................................
RELATION..............................................................................เบอร์โทร..............................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION..............................................................................เบอร์โทร...............................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม
อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033



















