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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (CA810 : 05.50-11.25) 
จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระรำชวงักู้กง 
กำยกรรมปักกิง่ 

X   EASELF HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

2 พระรำชวงัฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า- ผ่ำนชมสนำม
กฬีำรังนกและสนำมกฬีำว่ำยน ำ้-THE PLACE     

   
EASELF HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 
 

3 
ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวหียงกวน-ร้าน
ยาบัวหิมะ-ชมซำกุระทีส่วนพฤกษศำสตร์-ถนน
หวงัฟูจ่ิง 

   EASELF HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 หอบูชำเทยีนถำน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปป้ิง
ตลำดรัสเซีย-สนำมบินปักกิง่ 

    

5 ปักกิง่-กรุงเทพฯ (CA809 : 00.15-04.30) X X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง 17 - 21 มีนำคม 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิง่-จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระรำชวงักู้กง-กำยกรรมปักกิง่     

03.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

05.50 น.  เหิรฟ้ำสู่ กรุงปักกิง่ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เทีย่วบินที ่CA810  
11.25 น.      เดินทำงถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส ำคญัทำงกำรคำ้

ของอำณำจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำคำร 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศำลำประชำคมท่ีสำมำรถบรรจุคนไดน้ับ

หม่ืนคน ชมอนุเสำวรียว์ีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก  จำกนั้นน ำท่ำนผำ่นประตูเขำ้สู่ พระรำชวัง
กู้กง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจกัรพรรด์ิในสมยัรำชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกำล ภำยใน
ประกอบดว้ยห้องต่ำงๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกวำ่ 720,000 ตำรำงเมตร  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น โชวห์มุนจำน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พกัที ่EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่อง พระรำชวงัฤดูร้อน-ร้านนวดเท้า-ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนกและสนำมกฬีำว่ำยน ำ้-THE PLACE 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวีเ้หอหยวน” ซ่ึงเป็นพระรำชวงัท่ีพระนำงซูสีไทเฮำทรงโปรดปรำน
มำก ทั้งยงัเป็นสถำนท่ีว่ำรำชกำรของพระนำงด้วย ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของทะเลสำบคุนหมิง 
ทะเลสำบยกัษท่ี์ขุดดว้ยแรงงำนคน จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมกำรสำธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึง
เป็นอีกวธีิหน่ึงในกำรผอ่นคลำยควำมเครียด ปรับสมดุลใหก้ำรไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชำติ   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก  ออกแบบโดยเดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดังของโลก มีลักษณะ

ภำยนอกคลำ้ยกบั "รังนก" ซ่ึงภำยในยงัมี สระว่ำยน ้ำแห่งชำติ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนำกำรคลำ้ย 
" ก้อนน ำ้ส่ีเหลีย่มขนำดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท ำเป็นโครง
ร่ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงท่ีย่ำน THE PLACE ชมควำมอลังกำร
ยิง่ใหญ่ของเพดำนจอ LCD ขนำดกวำ้ง 6,000 ตำรำงเมตร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
 พกัที ่EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่ำม ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวหียงกวน-ร้านยาบัวหิมะ-ชมซำกุระทีส่วนพฤกษศำสตร์ 
  ถนนหวังฟูจ่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น ำท่ำนชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน ำโชค ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกล ้ ำค่ำ จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้ำงในสมยั
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี  มีควำมยำว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 300,000 คน ใช้เวลำสร้ำง
นำนนบั 10 ปี  
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เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีม้องโกล เสริฟท์พร้อมน ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 

บ่ำย น ำท่ำนแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยำสำมญัประจ ำบำ้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษำผิวท่ีถูกไฟไหม้, น ้ ำ
ร้อนลวก เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สวนพฤกษศำสตร์ปักกิง่ ซ่ึงสวนพฤกษศำสตร์แห่งน้ีไดมี้กำรก่อตั้ง
เป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2499 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุไมน้ำนำชนิดภำยในประเทศและจำกทัว่
ทุกมุมโลก และในแต่ละปีสวนพฤกษศำสตร์ปักก่ิงก็ไดมี้กำรจดัเทศกำลดอกซำกุระท่ีก ำลงัเบ่งบำน
สะพร่ังเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำชมควำมสวยงำมของดอกซำกุระน้ีอีกดว้ย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลำงส ำหรับกำรช้อปป้ิงท่ีคึกคกัมำกท่ีสุดของเมืองหลวง
ปักก่ิง เชิญท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  
 พกัที ่EASELF HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

วนัทีส่ี่            หอบูชำเทยีนถำน-ร้านหมอนยางพารา-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-สนำมบินปักกิง่ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนชม หอบูชำเทียนถำน ซ่ึงก่อสร้ำงข้ึนด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสง่ำงำม มีควำมสูง 38 เมตร 
เส้นผำ่ศูนยก์ลำงกวำ้ง 30 เมตร สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1420 จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้
ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำฝำกคนทำงบำ้น 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ BBQ 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดรัสเซีย  เพื่อเลือกซ้ือสินคำ้ขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผำ้ไหม ถุงเทำ้ รองเทำ้ 

นำฬิกำ เป็นตน้  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลบัประเทศไทย 

วนัที่ห้ำ     ปักกิง่-กรุงเทพฯ 

00.15 น.          เหิรฟ้ำกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR CHINA เที่ยวบินที ่CA809  
04.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ..........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ปักกิง่ ก ำแพงเมืองจีน ชมซำกรุะ พกั 5 ดำว 5 วนั 3 คืน (CA810/809)  

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัข้ึน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่2 ม.ค. 61 เป็นเงิน 6,100 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยุสูงกวำ่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 17-21 มีนำคม 2561 19,999 บำท 19,999 บำท 4,500 บำท 10,999 บำท 
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4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำติ เกบ็เพิม่ 600 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านหยก, ร้านยางพารา, ร้านยาบัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกบัรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะ
ชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับ
ใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธทีจ่ะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวน
เงิน 400 หยวน / คน / วนัทีไ่ม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเท่ียวเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
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 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆ มำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนกัเรียน นกัศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแวน่สีด ำ, หำ้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่ง
หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้



SHCAPEK14 ปักก่ิง ก ำแพงเมืองจีน ชมซำกรุะ พกั 5 ดำว 5 วนั 3 คืน (CA810/809)17-21 มี.ค.61/YING-020118                7 

  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วซ่ีำท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนในวนัยืน่วซ่ีำ 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตำ้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำก
ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วซ่ีำ 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วีซ่ำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยำ่ง 
นอ้ย 10 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ  ไม่ทรำบกฎกติกำใน
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รำยละเอียดกำรยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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  ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 

        


