จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – กูก้ ง – หอฟ้าเทียนถาน – นังสามล้อหูถง – THE PLACE
กําแพงเมืองจีน – กายกรรมปั กกิ ง ช้อปปิ งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ ง – ตลาดรัสเซี ย









ลิมรสเมนู อาหารพิเศษ...
อาหารกวางตุง้ ,อาหารไทย,สุก+นํ
ี าจิมไทยรสเด็ด,เป็ ดปั กกิง,บาร์บคี ิว












รายการประเภทนี เป็ นรายการเฉพาะผู้ใหญ่

รายการประเภทนี เป็ นรายการทีเหมาะสํ าหรับ
ผู้เดินทางทีมีอายุ 18ปี ขึนไป

ประกาศ ณ วันที 5 มกราคม 2555
เนื องจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรั บราคาสู งขึน ทําให้ สายการบิ นอาจมีการปรั บราคาภาษีนํามั นขึนใน
อนาคต ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิเก็บค่ าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ซึ งทางบริ ษัทยังไม่ ได้ รวมภาษีนํามันใหม่
ทีอาจจะเกิดขึน
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*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื องของการบริการ ***

กําหนดการเดิ นทาง

วันแรก
23.00 น.

17-21/24-28 ก.ค. 56
1-5 /15-19/21-25 ส.ค. 56
4-8 / 5-9 /11-15 /12-16 ก.ย.56
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

 คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัน 4 ประตู 9บริ เวณ
ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าทีจากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
แด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันทีสอง

กรุ งเทพฯ – ปั กกิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปั กกิง

01.05 น.
06.30 น.

เดิ นทางสู่ปักกิ ง โดยสายการบิน AIR CHINA เทียวบินที CA 980 
เดิ นทางถึง สนามบินกรุงปักกิง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่ าอากาศยาน
นครปั กกิ ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมที ปักกิ งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิ วตั ิ ลม้ ล้างระบอบสมบู รณาญา
สิ ท ธิ ราช และการสู ้ รบกลางเมื อง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิว นิ สต์ จีนได้ช ัยชนะ จึ ง
ประกาศตังรัฐบาลและกรุ งปั กกิงเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่ นันมา และท่ าน
จะได้สัมผัสกับ “สนามบินนานาชาติ ” ซึ งสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 43 ล้านคน และจะเพิ มเป็ น 55 ล้านคนในปี
2015 สนามบินโฉมใหม่ทีมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ซึงใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี เป็ นฝี มือของ
ผูอ้ อกแบบสนามบิ นเช็ กแลพก๊อกของฮ่ องกงด้วย นั นคือ Foster & Partners สถาปนิ กนักเดิน ทาง ที เข้าถึง จิต ใจ
ผูโ้ ดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดิ นแต่ ละส่ วนให้สันที สุ ด ฟอสเตอร์ ได้แบ่ ง อาคารที กว้างขว้า งใหญ่โตของ
สนามบินนานาชาติ ปักกิ งออกเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิ ศใต้ไปสู่ ทิศตะวันออก เพือช่ วยลดไอร้ อนจากแสงอาทิ ตย์
แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดละมุนละไมได้ฉายส่ องเข้ามาพร้อมทังใช้นวัตกรรมใหม่ทีช่ วยลดปริ มาณก๊าซคาร์ บ อน
ภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่ านเดิ นทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารเช้าทีภัตตาคาร
นําท่ านสู่ จัตุรัสเที ยนอันเหมิ น จัตุ รัส ที ใหญ่ทีสุ ด ในโลก สัญลักษณ์ ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที จัด งานพิธี
เฉลิมฉลองเนื องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพือเป็ นที ระลึกกับอนุสาวรี ยว์ ีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนันนําท่ านผ่านประตู เ ข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สถานที ว่าราชการและที ประทับ
ของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์ห มิงและชิ ง นํา ชมโบราณสถาน และสิ งก่ อสร้ างที คงคุณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ ทีสร้างขึนบนพืนที 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่ อาคารเครื องไม้ที ประกอบด้วยห้องหับ ต่ างๆถึง
9,999 ห้อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชันใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้ องว่าราชการหลังมู่ลีไม้
ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนันนําท่ านเลือกซื อหยกโบราณ ซึ งเป็ นหยกที มีความเก่าแก่ ถือเป็ นสิ งนําโชคอย่าง
หนึงของคนจีน
 รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

เช้ า

เทียง
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บ่ าย

คํา

วันทีสาม

นําท่ านชม ศู นย์วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื องราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่ อดีต ถึงปั จจุบัน การ
ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนทีมีมานานนับพันปี พร้ อมรั บฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี ยวชาญ และนํา ท่ านชม
การสาธิต การนวดเท้ า ซึ งเป็ นอีกวิธีหนึ งในการผ่อนคลายความเคลียด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติจากนันนําท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึงก่อสร้างขึนด้วยสถาปั ตยกรรมที สง่างาม มีความสู ง 38 เมตร และ
มี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดี ยวกันกับพระราชวัง ต้องห้ าม และใช้เวลา
ในการสร้างถึง 14 ปี ทีนีเคยถูกใช้เป็ นสถานทีประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้ าดิ น ของจักรพรรดิ ในสมัยโบราณ
เพือคุม้ ครองเหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
 รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
หลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปั กกิง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยว และความ
ยืดหยุน่ ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ ละการแสดงจะแตกต่ างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่ น
โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้น กายกรรมปั กกิ งนัน ยังเป็ นโชว์กายกรรมทีมีชือเสี ยงดังก้องโลกอีกด้วย
 พักที CHINA SOUTHERN AIRLINES (CSA) PEARL HOTEL หรือเทียบเท่ า
ล่องเรื อสู่ พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาแห่ งชาติ – THE PLACE

 รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรื อ จากต้นสายแม่นาในตั
ํ วเมืองปั กกิ ง สู่ ด้ านหน้ า ของพระราชวังฤดูร้อน “อวีเหอหยวน” หลังจากเรื อ
เที ยบท่า นําท่ านเดิ นเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเหอหยวน” ซึงตังอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิ ศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของกรุ งปั กกิง เป็ นพระราชอุทยานที มีทศั นียภาพที สวยงามมากแห่ งหนึ ง มีเนือทีทังหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วย
เนือทีที เป็ นนํา 3 ส่ วน เนือทีที เป็ นดิน 1 ส่ วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา"ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิง
หู " บนเขาว่านโซ่วซาน ได้สร้างวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋ งจีนอันงดงามไว้หลายรู ปหลายแบบ ตังอยูล่ ดหลัน
รับกันกับภูมิภาพ ทีเชิงเขามีระเบียงทางเดินทีมีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิ งมีเกาะเล็ก ๆ เกาะ
หนึง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื อมติ ดกับฝั ง ทัวทังอุทยานจัดไว้ได้สัดส่ วนงดงามตระการตาซึ งแสดงให้ เห็ น
ถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน จากนันนําท่ านแวะเลือกซื อไข่ มุก ครี มไข่มุ กบํารุ งผิว ที ทําจาก
ไข่มุกนําจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาป
เทียง
 รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
บ่ าย
นําท่าน ผ่านชม “สนามกีฬาแห่ งชาติ ” ซึ งสนามกีฬาหลายแห่ งในโลก ออกแบบโดยเดิ นตามรอยสนามกีฬาชื อดัง
ของโลก โคลิเซี ยมแห่ งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปั กกิ งนีพยายามที จะคิด ออกแบบ
ใหม่ให้เอืออํานวยต่ อสิ งแวดล้อมปั จจุบนั มากขึนสถาปนิ กจากสวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที จะ
ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้ าง 91,000 ที นั ง อาจถือได้ว่า เป็ นสนามกีฬาที เป็ นมิต รต่ อ
สิ งแวดล้อมที ใหญ่ทีสุ ด ในขณะนี สนามกีฬาดัง กล่าวซึ งจะใช้จดั พิธีเ ปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิม ปิ ก 2008 มีลกั ษณะ
ภายนอกคล้ายกับ "รั งนก" ที มีโครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมือนกิ งไม้ ห่ อหุ ้มเพดานและผนังอาคารที ทําด้วยวัส ดุ
โปร่ งใส อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี แดง ซึงดู คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ภาพโครงสร้างของสนาม
กีฬาแห่ งนี จึงดู คล้ายพระราชวังสี แดง ที อยูภ่ ายในรัวกําแพงสี เทาเขียว ซึงให้กลินอายงดงามแบบตะวันออก สําหรับ
บันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้ างให้ กลมกลืนกับ โครงตาข่าย ซึ งให้ภาพลักษณ์ ของความเป็ นอันหนึ งอันเดี ยวกัน
หรื อเอกภาพ ซึงภายในยังมี “สระว่ายนําแห่ งชาติ ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึงสระว่ายนําแห่ งชาตินี สร้างขึน
สําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 โดยมีรูปลักษณ์ เหนื อจินตนาการคล้าย " ก้ อนนํ าสี เหลียมขนาดใหญ่ " ซึ ง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสั ดุเ ทฟลอนทําเป็ นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิ ต ย์ โดยจะนํามาใช้
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20.00 น.

วันทีสี

เดิ นเครื องกรองนําเสี ยของสระนําทีใช้เติมในสระจะถูกกักเก็บไว้ในอ่างเก็บนําขนาดใหญ่ทีฝั งไว้ใต้ดิน นอกจากนัน
เพือให้ดู เ หมื อนนําที สุ ด สถาปนิ กยังใช้เทคโนโลยีจากงานวิจ ยั ของนักฟิ สิ กส์ จาก Dublin's Trinity College ที
สามารถทําให้กาํ แพงอาคารดูเหมือนฟองนําทีเคลือนไหวอยูต่ ลอดเวลา ซึงนอกจากจะทําสระว่ายนําแห่ งแดนมังกร
นีดู ดีเป็ นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถต้านทานกับแรงสั นสะเทื อนอันเกิด จากแผ่นดิ นไหวได้ด้วย จากนันนําท่านชิ ม
ชาอวู่หลงของปักกิง และชาทีมีชือเสี ยงอืนๆ เช่ น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ซึ งเป็ นชาที มีกลิ นหอม
รสชาติ ชุ่มคอ ประโยชน์ของใบชานัน เมือนํามาชงกับนําร้อนจะเป็ นนําชามีสาร TANNIN ช่วยสลายไขมันในลําไส้
ใหญ่ ช่ วยทําให้สดชื น กระตุ้นการทํา งานของระบบประสาทและหมุ นเวียนโลหิ ต จากนันนําท่ านไปชมสถานที
ท่องเทียวแห่งใหม่ในใจกลางกรุ งปั กกิ ง The Place หรื อ ลาสเวกัสน้ อย ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของแสงสี บน
เพดานทีทันสมัย ยาวประมาณสองร้อยเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร พิเศษ!! ซี ฟดู๊ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ทีอยู่ย่านช้ อปปิ งชือดัง เพือให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่า 200 ชนิ ด อาทิ หูฉลามรั งนก หอยนางรม ปลา
ดิบ สเต๊ กเนือ เป็ ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติมซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิ ด พิเศษ!!!!! เครืองดืมไม่ อนั เช่ น ชา
เขียวหลงจิง ชาอวู่หลง นําผลไม้ เบียร์ ท้องถิน ไวน์ แดงท้ องถิน และ ไอศกรี ม ยีห้ อ Haagen Dazs
 พักที CHINA SOUTHERN AIRLINES (CSA) PEARL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
กําแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผึง – ถนนหวังฟูจิง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน

 รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านชม หยกจีน ของลําค่าของปั กกิงทีขึนชื อ ซึงชาวจีนมีความเชือว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดี งาม
สติปัญญา
และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจือยังให้ความหมายของหยกในแง่ ของสัญญาลักษณ์แห่ งปัญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึงหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ขความ
เจริ ญรุ่ งเรือง ความรํารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยนื อีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกทีได้ผา่ นการเจียระไนมา
เป็ นเครื องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของขวัญของฝาก
จากนันนําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมื องจีน สิ งมหัศจรรย์หนึ งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที สร้างขึนด้วยแรงงานของ
คนนับหมืนคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจิ นซี ผู ้
รวบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุทีใช้กอ่ สร้างกําแพง
แห่ งนีมาสร้างกําแพงทีมีความหนา 1 เมตร สู ง 5 เมตร จะได้กาํ แพงทีมีความยาวรอบโลก
เทียง
 รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผึง ชมประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตังแต่ จนยุคเริ มต้นถึงสิ นสุด
ราชวงศ์ เล่าเรืองโดยใช้หุ่นขีผึงขนาดเท่ าตัวคนจริ งที แสดงไว้ในห้องทังหมด 26 ห้อง ก่อนเดิ นทางกลับเข้าเมือง
ปั กกิงนําท่ านแวะซือยาแก้นาํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที มีชือเสี ยง มีสรรพคุณรักษาผิวที ถูกไฟ
ไหม้, นําร้อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผืน, เป็ นหนอง, สิ วอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว,
กลากเกลือน, โรคผิวหนังต่างๆ
คํา
 รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ...สุ ก+นํ
ี าจิมไทยรสเด็ด
หลังอาหารคํานําท่านสู่ ถนนหวังฟูจิง ซึ งเป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ งทีคึกคักมากทีสุ ดของเมืองหลวงปั กกิ ง
รวมทังห้างสรรพสิ นค้าชือดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายทีจะสร้างสี สันให้กบั ผู ้
ทีมาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี เชิญท่านอิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จากนันนําท่ านสู่ ถนนอาหารตงหัวเหมิน
(DONG HUA MEN) ศูนย์รวมอาหารพืนเมืองและอาหารว่างมากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ และได้สัมผัสบรรยากาศ
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เช้ า

ยามคําคืนของถนนสายนี
 พักที CHINA SOUTHERN AIRLINES (CSA) PEARL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห้ า
เช้ า

เทียง
บ่ าย

19.40 น.
23.45 น.

นังสามล้อหูถง – ตลาดรัสเซี ย – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่าน นังสามล้อ ชมกรุ งปั กกิ ง เมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึงมีประวัติกว่า 3,000 ปี มีประวัติของ
ชาวเมืองดังเดิม กล่าวว่า “ไม่ เข้ าหูถง เหมือนไม่ ได้ ไปปั กกิง” หู ถง้ เป็ นชือเรี ยก ตรอกซอกซอย สร้างขึนในสมัย
ราชวงศ์หยวน (ราวศตวรรษที 13) มีประวัติความเป็ นมาทียาวนาน มีววิ ฒ
ั นาการและการพัฒนามาหลายร้อยปี แล้ว
“หู ถง้ ” ส่ วนใหญ่หันทิศทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความกว้างไม่เกิน 9 เมตร สิ งปลูกสร้างใน
“หู ถง้ ” ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านจีนแบบโบราณทีเรี ยกว่า “ซือเหอย่วน” เป็ นบ้านชันเดียวมีลานตรงกลาง และมีห้องอยู่
โดยรอบทัง 4 ทิศ ทางเดินทีอยูร่ ะหว่าง “ซือเหอย่วน” ก็คือ “หู ถง้ ” นั นเอง ท่านจะได้นงรถสามล้
ั
อชมเมืองโบราณ
ชมวิถชี ี วติ ความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยโบราณ จากนันนําท่ านแวะชม ผีชิว ซึ งเป็ นลูกหลานมังกร รุ่ นที 9 มีพลัง
อํานาจในการดูดกลืนสิ งชั วร้ายทังหลายให้หมดไป
มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพือป้ องกันขจัด
ภยันตรายต่ างๆให้ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน
 รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง
นําท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหม ของจีนชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทังใช้เครื องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึ งใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริ ง) เพือมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม ซึงเหมาะกับการซือเป็ นทังของ
ฝากและใช้เอง จากนันนําท่านไปช้อบปิ งที ตลาดรัสเซีย เพือเลือกซือสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิ เช่ น ผ้าไหม, ถุงเท้า,
รองเท้า, นาฬิกา เป็ นต้น เพือความจุใจในการช้อปปิ งสิ นค้าราคาถูก
หมายเหตุ : อาหารคํา อิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการช้ อปปิ งของท่ าน
บินลัด ฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เทียวบินที CA 979 
เดิ นทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพฯ
ขอบคุณทุกท่ านทีใช้บริการ

หมายเหตุ:ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเทียวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มกี ารประชาสั มพันธ์ สินค้ า
พืนเมืองให้ นักท่องเทียวทัวไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ า
ไหม , ผีชิว ซึ งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่ าน
ทราบว่าร้ านรั ฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซือหรื อไม่ ซือ
ขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบั งคับใดๆ ทังสิ น

ข้อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต้ องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ้ าหน้ าทีก่ อนทุกครั ง

LVSE ปั กกิง 5D3N CA980-979 /YING- 170513

5

กําหนดการเดิ นทาง

อัตราค่ าบริ การ

17-21/24-28 ก.ค.56
1-5 /15-19/21-25 ส.ค. 56
4-8 / 5-9 /11-15 /12-16 ก.ย.56

ผูใ้ หญ่ (นับอายุ 18 ปี ขึนไป) พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุตํากว่า 18 ปี (ตามหน้ าพาสสปอร์ ต) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
พักเดี ยวจ่ายเพิม

ท่านละ
ท่ านละ
ท่านละ

16,900
21,900
4,000

บาท
บาท
บาท

**การนับอายุเด็ก ใช้ วัน เดือน ปี เกิด ตามหน้าพาสสปอร์ ต และวันทีเดินทาง เป็ นเกณฑ์ในการนับอายุ**
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี

ไม่แจกกระเป๋ า

ซึงราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลียนแปลงได้ เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับ

ราคาสู งขึน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต ซึ งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิเก็บค่ าภาษี
นํามั นเพิมตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั การเปลียนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาททีไม่
คงที และกรณี ทีสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํามันเพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว้)
อัตราค่ าบริ การดังกล่าวรวม
1. ค่าตั วเครื องบินชันทัศนาจร ไป - กลับ ตามที ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุ กแห่ งตามทีกําหนดไว้ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื องดื มทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5. นําหนักสัมภาระท่านละไม่เ กิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลียนแปลงนําหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้
กระเป๋ าสัมภาระทีโหลดใต้ทอ้ งเครื องได้ท่านละ 1 ใบ มีนําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวม
แล้วไม่เ กิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ท่านละ 1 ชิ น นําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้านําหนักและขนาด
ของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่วนที เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนีย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดทีมี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่ าบริ การดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่ างๆ
2. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

4. กรุ ณาเตรียมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 100 หยวน ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึนอยู่กับ
ความเหมาะสมในเรืองของการบริการ (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
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5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลูกค้าต้ องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม และหัก ณ ทีจ่ าย
จากยอดขายจริ งทังหมดเท่ านัน และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็จทีถูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั น
เงือนไขการให้บริ การ
1. ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรื อทังหมด ส่ วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชั น ตั วเครื องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึงเมือจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทังสิ น และในกรณี ทีออกตั วเครื องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลือนการเดินทาง ผูจ้ อง
จะไม่สามารถทําเรื องขอคืนค่าตั วหรื อขอคืนค่าทัวร์ทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตั วเครื องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทังสิ น ถ้ายังไม่มีการยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอืนใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตั วเครื องบิ น แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช้จ่ายอืนใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลียนชื อตั ว 3,000 บาท + ค่าตั วเครื องบินใหม่ทงหมดในโปรแกรม
ั
และวันเดิ นทางนันๆ
+ ส่ วนต่ างของภาษีนาํ มันเชือเพลิง / ตัว 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จา่ ยอืนๆ เฉพาะเท่ าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่ น
ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตั วเครื องบินของผูท้ ีไม่เดิ นทางทีออกตั วไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอ
ทางสายการบินทําเงินคืนให้ซึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดื อน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ แต่ มไี กด์ ท้องถินพูดไทยรับทีปักกิง) ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
เดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

4. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน
จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดิ นทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที ต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามัด
จําทีพักโดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึง
เที ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั
เนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเที ยวบินนันๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขันตําผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึนไป เทียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุ สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม เติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึง
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ น แต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานีคิดตามราคาตั วเครื องบิ นในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิที จะปรับราคาตั วเครื องบิ นตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือท่ องเที ยวเท่านัน
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่ านใช้บริ การของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนื องจากตั วเครื องบิ นเป็ นตัวราคาพิเศษ เมือออกตัวไปแล้วในกรณี ทีท่ านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัวเครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที
ได้ระบุไว้แล้วทังหมด
13.ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุ กครัง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดิ นทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดื อน (หมายเหตุ : หนั งสื อเดินทางต้ องไม่ มีการชํ ารุดใดๆ ทังสิ น ถ้าเกิดการชํารุ ด
เจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้)
2. หนังสื อเดิ นทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ ว 2 ใบ มีพนหลั
ื งสีฟ้า หรื อสี ขาวเท่านัน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่ านัน และต้องไม่ใช่สติ กเกอร์
หรื อรู ปพริ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดื อน ** ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุ ณาเตรี ยม
หนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อเดิ นทาง
4. กรณี หนังสื อเดินทางที นํามาให้เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสื อเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื องจากสถานทู ตต้องการดู
ว่า ตังแต่ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผูเ้ ดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนทีเดินทาง ) ตังแต่หน้าแรกทีมีชือ
ของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึนไป **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3
เดือนขึนไป** บัญชี กระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับสถานฑูตจีน
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
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7. กรณีเด็กอายุตํากว่า 15 ปี , นักเรี ยน, นักศึ กษา ต้องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสื อรับรองของผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายในการท่องเทียว
ให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จา่ ย
และสําเนาสมุดบัญชีเ งินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนทีเดินทาง ) ตังแต่หน้าแรกที
มีชือของผูท้ ีออกค่าใช้จา่ ยในการท่ องเทียวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินทีสามารถ
รับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเทียวของผูท้ ีจะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึนไป**
8. กรณีผู้เดินทางไม่ มีสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร ผูเ้ ดิ นทางต้องมีผรู ้ ับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสื อรับรองของผูท้ ี
ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเทียวให้ โดยแสดงความสัม พันธ์วา่ เกียวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบี ยนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และสําเนาสมุดบัญชี เงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด
ณ เดือนทีเดินทาง ) ตังแต่ห น้าแรกทีมีชือของผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายในการท่องเทียวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้าม
หน้า) และต้องมียอดเงินทีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเทียวของผูท้ ีจะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึนไป**

9. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้อมูลจริ งเกียวกับสถานที ศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูท่ ี ทํางาน ญาติ ทีติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ทีทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่ มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศั พท์ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดิ นทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติ มหรื อเปลียนระเบียบการ
ยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิของสถานทูต และบางครังบริ ษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผูท้ ีประสงค์จะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่ านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดู แลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ
-ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน
-หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
-กรณี หนังสื อเดินทางต่ างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื องจากผูเ้ ดิ นทางจะต้อง
ไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนั งสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสื อเดิ นทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม 3,560 บาท และหนังสื อเดิ นทางของคนต่างชาติ อนๆ
ื จ่ายเพิม 100 บาท
-เอกสารทีต้องเตรี ยม 1.พาสปอร์ต ทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดื อน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน
สถานฑูต จีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
1. ชือเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่ งหน้าทาปาก
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2. นํารู ปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือยืนทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปทีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า (ต่ างชาติ ฝรั งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้ )
 ยืนวีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จา่ ยเพิ มท่านละ 1,200 บาท
 ยืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จา่ ยเพิ มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจาก
ทางบริ ษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส....................................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศั พท์บ้าน....................................มือถือ..............................................................................................
ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบี ยนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศั พท์บ้าน..................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมือวันที................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน............................ปี ............................

รายชื อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทีทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือใช้ ในการขอยืนวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนีเพือ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

LVSE ปั กกิง 5D3N CA980-979 /YING- 170513

11

