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ดอนเมือง-เทียนสิน (XW880 : 11.30-18.45)
นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปกกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง
พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มกุ
ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปกกิ่ง
ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก
ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิ่ง-เทียนสินดอนเมือง (XW879 : 21.10-00.10+1)
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5 ดาวหรือระดับเทียบเทา

X

หมายเหตุ :

• ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,000 บาท หรือ คาวีซาจีนแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ 1,500 บาท
• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 4,000 บาท
• ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 240 หยวน/ทริป/ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใ หญ)

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2561 **NEW**
วันที่ 13-16 / 20-23 ธันวาคม 2561 **NEW**
วันที่ 02-05 / 09-12 / 16-19 มีนาคม 2562
วันที่ 23-26 มีนาคม 2562
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โปรแกรมการเดินทาง

ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปกกิ่ง
พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3
ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิ น NOK SCOOT (XW) โดยมีเจาหน าที่คอยอํ านวยความสะดวก
ใหกับทาน
เหิรฟาสู นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880
(บนเครื่องมีบริการอาหารเมนูกระเพาไกและเครื่องดื่ม เฉพาะขาไปเทานั้น)
เดินทางถึง สนามบินเทียนสินปนไห นครเทียนสิน ประเทศจีน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมื องและรั บ สัมภาระเรี ย บร อยแลว นําทานเดินทางสู สถานีร ถไฟเทียนสิน เพื่ อ นั่ ง รถไฟ
ความเร็วสูง สู ปกกิ่ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที) ดวยความเร็วสูงสุด 295
กิโลเมตรตอชั่วโมง
TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูกง-พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน
รานไขมุก-รานหมอนยางพารา-กายกรรมปกกิ่ง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)
นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุค
ใหม ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสพิเศษตางๆ จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการ
และที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้น
เมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน ชมที่ประทับของ
พระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญูและเรือหินออน นําทานเดินทางสู
ร า นไข มุ ก ที่ มี ชื่ อเสี ย งของเมื อ งจี น อาทิ เ ช น ครีม ไขมุ ก ผงไข มุก เป น ตน จากนั้น นํ าท า น
เดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เปดปกกิ่ง
นําทานชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ใหทานตื่นตาตื่นใจกับ
โชวที่หลากหลาย อาทิ เชน โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน
TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา
รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน-รานบัวหิมะ-พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)
นําทานเดินทางสู รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา
จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน เปนกําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวง ๆ
ของจีนสมัยโบราณ สรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่ปรากฏใน
ปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก
มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกล
นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศ
ในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทานสู
TELIHUA ART 3D GALLERY (www.bj3dhz.com) เพื่อชมพิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3
มิติ ที่ทานสามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณนั้นๆได
C

นําทาน ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog
& de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได 91,000 ที่นั่ง
ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับรังนก
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ
พักที่
TRADER BY SHANGRI LA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วันที่สี่
รานผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)
นําท านเดิ นทางสู ร านผีเซี๊ยะ เครื่ องรางโชคลาภตามความเชื่ อของชาวจี น จากนั้นนําทาน
เดินทางสู ตลาดรัส เซีย แหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสิ นคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆ
มากมาย อาทิกุชชี่ พราดา ดีแอนดจี หรืออยางรองเทากีฬาชื่อดัง ไนกี้ อาดิดาส เปนตน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารแตจิ๋ว
บาย
นําทานเดินทางสูสนามบิน เมืองเทียนสิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหวางทาง
ใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
20.10 น.
กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879
(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจําหนายบนเครื่อง)
00.10+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
• ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ
หนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10
ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและ
อย า งน อ ย 10 วั นก อนการเดิ นทางสํ าหรับประเทศที่ มีวีซ า (หากผู เ ดิ นทางทุ ก ท านยิ นดี ที่ จ ะชํ าระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
• หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควา
กรุป มีก ารคอนเฟริ มเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุก ครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานไขมุก, รานบัวหิมะ, รานหยก, รานผีเซี๊ยะ, รานหมอนยางพารา
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี
C

•
•
•
•

•
•
•

ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนา
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือ
เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคา
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
ทานที่ มีวี ซาจี นและสามารถใช เ ดิ นทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ให
รับทราบกอนการทําจองทัวร
ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซา
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทํา
บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
(พักหองละ
2-3 ทาน)

เด็ก
2-18 ป

พักเดี่ยว
ราคา
(จายเพิ่ม) ไมรวมตั๋ว

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2561
13,899 17,899
4,500
6,899
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561
13,899 17,899
4,500
6,899
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561
13,899 17,899
4,500
6,899
วันที่ 02-05 มีนาคม 2562
14,899 18,899
4,500
7,899
วันที่ 09-12 มีนาคม 2562
14,899 18,899
4,500
7,899
วันที่ 16-19 มีนาคม 2562
14,899 18,899
4,500
7,899
วันที่ 23-26 มีนาคม 2562
13,899 17,899
4,500
6,899
อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 5 ดาว จํานวน 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพัก
แบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร 8 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ทานตองชําระเพิ่ม)
C

7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได 1
ใบ จํากัดไมเกิน 7 กิโลกรัม
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) ** คุมครองตั้งแต อายุ 16
– 69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ขึ้นไป คุมครองเพียง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่
เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลน
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)

3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 240 หยวน/ทริป/ทาน
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

4. คาทิปสําหรับพนักงานยกกระเปาในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง
5. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 1,000 หยวน
และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)

6. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง
(สํ า หรั บ ผู ถื อ พาสปอร ต ไทยและเดิ น ทางไป-กลั บ พร อ มกรุ ป เท า นั้ น ) หรื อ ค า วี ซ า จี น
ทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,500 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย)

หมายเหตุ
• หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไม
สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
• กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว
2 เมือง) ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได
หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,550 บาท (อัตราดังกลาว
ขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
• สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.
อุซเบกิ สถาน 5.ทาจิกิ สถาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการชําระคาบริการ
• กรุณาชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเปนราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทําการจอง)
C

• กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วัน กอนการเดินทาง
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
• แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป
คืนคาใชจายทั้งหมด
• แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
• แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้ หมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคน
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทาน
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก
คืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่
เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
• ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่ อท านออกเดิ นทางไปกั บคณะแล ว ถ าทานงดการใช บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
• กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย ที่ จ ะนํ า ติ ด ตั ว ขึ้ น เครื่ อ งบิ น ต อ งมี ข นาดบรรจุ ภั ณ ฑ ไ ม เ กิ น 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ
1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
• หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

C

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น)
• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
(ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา ดังตัวอยาง)
• ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
•

ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณียนื่ วีซาแบบกรุป ทองเทีย่ ว

ตองถายใหตดิ ทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมี
การ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและ
ใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไม
สวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
C

5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพรอมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา
เขาประเทศจีนดวยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สําหรับ ผูที่ถื อหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่ องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเอง
เทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
• เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงให
บริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
• โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไม
ทราบลวงหนา
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได)
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน
ทานละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
• ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
• นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
• นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
• นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด  แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส............................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.............................................. โทรศัพทบาน.......................................มือถือ.................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...............................................................................................................................................................................
........................................... รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน.......................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................
ตําแหนงงาน
.........................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ป.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ป..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...............................................................................
RELATION......................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..............................................................................
RELATION......................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใช
ในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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