(HDTSN001)

**กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมให้ครบทุกข้อ
เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงกฎอยูต่ ลอดเวลารบกวนผูเ้ ดินทางอ่านรายละเอียด
และกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบทุกข้อ
หากผูเ้ ดินทางไม่เตรียมให้ครบตามที่บริษัทขอ
ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ผ่านใดใดทั้งสิ้ น**
วันแรก
08.00 น.
11.30 น.
17.00 น.

คํา่

กรุงเทพ – เทียนสิ น
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 ประตู... เคาน์ เตอร์ ... โดยสายการ NOK
SCOOT (XW ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
เดินทางสู่ เทียนจิน โดย สายการบิน NOK SCOOT (XW ) เที่ยวบินที่ XW080
**ไม่ มีอาหารบริการบนเครื่อง**
ถึงสนามบิน เทียนจิน เมื อ งเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปั กกิ่ ง เซี่ ยงไฮ้ ฉงชิ่ ง ตั้งอยู่ทิศตะวันตก ห่ าง
ออกไปจากปั กกิ่งประมาณ 160 ก.ม. เป็ นด่านปราการทางตะวันออกที่สาํ คัญทางทะเลของนครปั กกิ่ง เป็ น
เมื องอุ ตสาหกรรม การพาณิ ชย์ เมื อ งท่าและชุมทางการคมนาคมที่สําคัญทางภาคเหนื อ ระหว่างปั กกิ่ งสู่ 2
มณฑลอีสานของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS CITY CENTER HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (เทียนจิน)
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วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสู งไปปักกิง่ - ร้ านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่ านชมสนามกีฬารังนก - ร้ านผ้ าไหม กายกรรมปักกิ่ง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่าน สู่ สถานีรถไฟเทียนจิน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง มุ่ งหน้าสู่ ปั กกิ่ง (ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็ นเส้นทางรถไฟความเร็ วสู งที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิง่ ผ่านปั กกิ่ ง
เทียนจิน เหอเป่ ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ (กระเป๋ าเดินทางลูกค้าต้องลากเอง
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว) จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านชา เชิญชิมชาอวู่หลง ของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่น ๆ
เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ !! อาหารแต้ จิ๋ว
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของกรุ งปั กกิ่ง มีเนื้อที่ท้งั หมด 273 เฮกต้าร์
สถานที่ซ่ ึงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวง สรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึง
เดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นนั่ เพือ่ ให้การเก็บ
เกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็ นต้น
นํา ท่า นผ่า นชม สี สัน โอลิ มปิ กแห่ งที่ สี่ “สนามกีฬ ารั ง นกโอลิ มปิ ก 2008” ออกแบบโดยสถาปนิ กจาก
สวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก ‚โคลอสเซี่ ยม‛ สนาม
กีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นงั่ ได้ใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันปั กกิ่งโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ
‛รังนก‛ ที่มี โครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมื อนกิ่งไม้ห่อหุ ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทาํ ด้วยวัสดุโปร่ งใส
อัฒจันทร์มีลกั ษณะรู ปทรงชามสี แดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยูภ่ ายในรั้วกําแพงสี เทาเขียว
นําท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมเนื้อดีเป็ นของฝากในราคาแสนถูก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง
นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง
พักที่ SOLUXE WINTERLESS HOTEL สาชา FANGZHUANG หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้ านผีซิ่ว - ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ - พระราชวังอวีเ้ หอหยวน –
ร้ านไข่ มุก
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จ
กลางกรุ งปั กกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่
ทั้งสิ้ น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็ น
จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอัน
เหมิ นที่ต้ งั อยูท่ างทิศเหนื อ สุ ดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวง ผืนใหญ่โบกสะบัดอยูเ่ หนื อเสาธงกลางจัตุรัส
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กลางวัน
บ่ าย

คํา่
วันที่สี่
เช้ า

อนุสาวรี ยว์ รี ชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวตั ิ
แห่งชาติและพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ ทางด้านทิศใต้ยงั มี หอรําลึกท่าน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรื อเฉียนเหมิน จากนั้นนําท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นใน
สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็ นทั้งบ้านและชีวติ ของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้ น
24 พระองค์ พระราชวังเก่ าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กูก้ ง’ หมายถึ ง
พระราชวังเดิม มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิ ง’ ซึ่ งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรี ยกพระราชวัง
ต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่ งสวรรค์ ดังนั้นวังของ
บุตรแห่ งสวรรค์จึงต้องเป็ น ‘ที่ตอ้ งห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ้า เข้าไปได้ จากนั้นนําท่าน
สัมผัส “ผีซิ่ว” หรื อ ‚ปี๋ เซี๊ยะ‛ สัตว์สวรรค์ศกั ดิ์สิทธิ์สญ
ั ลักษณ์แห่งความรํ่ารวย เป็ นสายเลือดพญามังกรลําดับ
ที่เก้า มี พลังอํา นาจในการขจัดสิ่ งชั่ว ร้า ยอัป มงคลให้หมดไป สามารถดึ ง ดู ดพลัง แห่ ง โชคลาภเข้ามาสู่ ผู ้
ครอบครองมิรู้สิ้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึ ง
ปั จ จุ บ ัน การส่ ง เสริ ม การใช้ส มุ น ไพรจี น ที่ มี ม านานนั บ พัน ปี พร้ อ มรั บ ฟั ง การวิ นิ จ ฉัย โรคโดยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยูใ่ นเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของกรุ งปั กกิ่ ง เป็ นพระราชอุ ทยานที่มีทศั นี ยภาพที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ ง มีเนื้ อ ที่ท้ งั หมด 290 เฮกต้าร์
ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็ นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็ นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ
ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋ งจีนอันงดงามไว้หลายรู ป
หลายแบบ ตั้งอยูล่ ดหลัน่ รับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะ
ไปตามริ มทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมี เกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อม
ติดกับฝั่ง ทัว่ ทั้งอุทยานจัดไว้ได้สดั ส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้าง
อุทยานของจีน จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่ มุก ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน อาทิเช่น ครี มไข่มุก
ผงไข่มุก เป็ นต้น
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! สุ กมี้ องโกล
พักที่ SOLUXE WINTERLESS HOTEL สาชา FANGZHUANG หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง)
ร้ านหยก - กําแพงเมืองจีน ด่ านจูหยงกวน - ร้ านบัวหิมะ - ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่ จิง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านได้แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมี ชื่อ เสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลื อ กซื้ อ กําไรหยก
แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง นําท่านสู่ กําแพงเมืองจีน สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่ งในเจ็ดของโลกใน
ยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า
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2,000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผูร้ วบรวมประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสู งราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร
ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนี้มาสร้างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มี
ความยาวรอบโลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นนําท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก เป็ นที่พสิ ูจน์สรรพคุณมาแล้ว
หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรื อแสบร้อน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งของ COPY ยีห่ อ้ ดังมากมาย ทั้งกระเป๋ า
เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เป็ ดปักกิ่ง
นําท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปั กกิ่ง รวมทั้ง
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสนั ให้กบั ผู ้
ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
พักที่ SOLUXE WINTERLESS HOTEL สาชา FANGZHUANG หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง)
วันที่ห้า
ปักกิ่ง - เทียนสิ น (รถ) - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - วัดเจ้ าแม่ ทับทิม - กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เทียนจิน (โดยรถบัส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 2 ½ ชัว่ โมง)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรม ของเมืองเทียนสิ น และให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ ทับทิม ตั้งอยูต่ ิดกับถนนของโบราณ ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน และวัดเจ้าแม่ทบั ทิมแห่งนี้ยงั เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนจิน
18.15 น.
เหิรฟ้ ากลับกรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW ) เที่ยวบินที่ XW079
**ไม่ มีอาหารบริ การบนเครื่อง**
22.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ …
****************************************************
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ
**กรุณาอ่ านเงื่อนไขในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าท้ ายโปรแกรมให้ ครบทุกข้ อ
เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงกฎอยู่ตลอดเวลารบกวนผู้เดินทางอ่านรายละเอียดและกรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบทุก
ข้ อหากผู้เดินทางไม่ เตรียมให้ ครบตามที่บริษัทขอ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ ผ่านใดใดทั้งสิ้น**
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ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้ านรัฐบาล คือ ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ ร้ านหยก ร้ านบัวหิมะ
ร้ านชา ร้ านไข่ มุก ร้ านผ้าไหม ร้ านผีซิ่ว ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที
ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ท่านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย
ร้ านละ 400 หยวน / คน
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
24-28 มิ.ย. 59

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

16,900.-

4,500.-

17,900.-

5,500.-

1-5 ก.ค. 59
26-30 ส.ค. 59
16,900.- 16,900.2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 ก.ย. 59
15-19 ก.ค.59
17,900.- 17,900.วันแม่ 12-16 ส.ค. 59
** ราคาโปรโมชั่นไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีแจกกระเป๋ า**

**กรุณาอ่ านเงื่อนไขในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าท้ ายโปรแกรมให้ ครบทุกข้ อ
เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงกฎอยู่ตลอดเวลารบกวนผู้เดินทางอ่านรายละเอียดและกรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบทุก
ข้ อหากผู้เดินทางไม่ เตรียมให้ ครบตามที่บริษัทขอ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ ผ่านใดใดทั้งสิ้น**
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***ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
***อัตราค่าบริการสงวนสิ ทธิ์เฉพาะผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น
สํ าหรับชาวต่ างชาติกรุณาสอบถามก่ อนทําการจอง***
**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**
**ตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถทําการเลื่อนวันไป-กลับได้ ผู้เดินทางต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น**

**สําคัญมาก** กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดก่ อนทําการจอง
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.
บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.
บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.
คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ าน ขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
ร่ วมเดินทางด้ วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
7. ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผูเ้ ดินทางที่ ชื่อเป็ นชายแต่ร่างกายดูเป็ นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทาง
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศ เนื่ องจากเป็ นการ
พิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ
8.กรณี มีชาวต่างชาติประสงค์จะเดินทางกรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองทุกครั้ง
9. กรุ ณาอ่านรายละเอียดในการยืน่ วีซ่าจีนให้ครบทุกข้อ
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW )
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
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 ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ และภาษีสนามบินทุกแห่ งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ น
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน ,
หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจ (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําวีซ่าจีนกรณี เร่ งด่วน
การยกเลิก
กรุ๊ปนี้ เป็ นสายการบิน Low Cost จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าตั๋วเป็ น
การเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การสารองที่นั่ง 1. กรุ ณาสารองที่นั่ง+ชาระเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาการจองเท่ านั้น
2. ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมดก่ อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ าคัญมากกรุณาอ่านให้ ครบทุกข้อ**
**กรุณาอ่ านเงื่อนไขในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าท้ ายโปรแกรมให้ ครบทุกข้ อ
เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงกฎอยู่ตลอดเวลารบกวนผู้เดินทางอ่านรายละเอียดและกรุณาเตรียมเอกสารให้ ครบทุก
ข้ อ
หากผู้เดินทางไม่ เตรียมให้ ครบตามที่บริษัทขอ
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ ผ่านใดใดทั้งสิ้น**
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสือเดินทางไทย
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่ านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ห้ ามแม็กซ์ รูป ห้ ามขีดเขียนบนรู ปถ่ ายเด็ดขาด
-สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ท่าน กรณี รูปถ่ ายสวมใส่ ชุดข้าราชการ หากผูเ้ ดิ นทางต้อ งการใช้รูปถ่ าย
ข้าราชการในการยืน่ วีซ่า รบกวนให้ผเู ้ ดินทางขอเอกสารรับรองจากทางต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นตัวจริ งเท่านั้นห้าม
เป็ นสําเนา
4. กรณี ยนื่ วีซ่าด่วนรบกวนสอบถามค่าบริ การก่อน
5. สําหรับหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนให้ได้ กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และ
หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
6. สําหรับนักพรต นักบวช พระภิกษุ แม่ชี และสาวประเภทสอง ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนให้ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานฑูตจีน
7. สํา หรั บ ผูท้ ี่ ถื อ หนัง สื อ เดิ น ทางต่ า งด้า ว จะต้อ งทํา เรื่ อ งแจ้ง เข้า -ออกหรื อ Re-Entry ด้ว ยตนเองเท่ า นั้น ก่ อ นการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
8. สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน
9. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
-สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน พ่อ แม่ ลูก **ต้องใช้ทุกกรณี ** หากพ่อ หรื อ แม่ หรื อเด็ก มีการเปลี่ยนชื่อ
และนามสกุล ต้องส่งสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ นามสกุลให้ครบ ไม่วา่ พ่อ หรื อ แม่ จะเดินทางไปด้วยหรื อไม่ก็ตาม
- กรณี เด็กอายุระหว่าง 7 - 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบตั ร **ต้องใช้ทุกกรณี **
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ต้องแนบสูติบตั รตัวจริ ง **ต้องใช้ทุกกรณี **
-กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา และ มารดา หรื อ เดินทางกับบิดา หรื อมารดา แค่ใครคนใดคนหนึ่ง
ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศใช้เป็ นตัวจริ งเท่านั้นห้ามใช้สาํ เนา ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถไปติดต่อทํา
ได้ที่สาํ นักงานเขตหรื ออําเภอของแต่ละจังหวัด
10. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
11. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
12. เอกสารทุกอย่ างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่ วงหน้ าก่ อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่ งให้ บริษัททัวร์
อย่ างน้ อย 7-10 วันทําการ (ก่ อนออกเดินทาง) กรณีผู้เดินทางจัดส่ งให้ ช้าทางผู้เดินทางต้ องเป็ นผุ้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการ
ยื่นวีซ่าด่ วนเอง
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13. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
14. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้
บัตร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์
15. กรณีผู้เดินทางทํางานในบริษัทที่เกี่ยวข้องด้ านสื่ อสารมวลชน เช่ น หนังสื อพิมพ์ หรือสื่อสิ่ งพิมพ์ ทกุ ชนิด / วิทยุ / โทรทัศน์
ไม่ ว่าจะตําแหน่ งใดก็ตาม ทางสถานทูตจีนขอเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
-หนังสือรับรองจากทางบริ ษทั ของผูเ้ ดินทางต้องเป็ นตัวจริ งเท่านั้น (สามารถขอแบบฟอร์มได้จากบ.ทัวร์)
-หนังสือรับรองตัวเองของผุเ้ ดินทาง ต้องเป็ นตัวจริ งเท่านั้น (สามารถขอแบบฟอร์มได้จากบ.ทัวร์)
-หนังสือรับรองผูเ้ ดินทางจาก บ.ทัวร์ ซึ่งต้องให้ทางผูเ้ ดินทางทําการเซ็นด้วยตัวเองเท่านั้น
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ ท่าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรู ปที่ปริ้ นจากคอมพิวเตอร์
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มกี ารปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้ตามความเป็ นจริง!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ วีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
**กรณี ผเู ้ ดินทางประกอบอาชีพค้าขายหรื อธุรกิจส่วนตัวกรุ ณาระบุชื่อร้านหรื อชื่อธุรกิจ และ ประเภทธุรกิจให้ครบถ้วนค่ะ**
**กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา กรุ ณาระบุชื่อโรงรี ยน และที่อยูโ่ รงเรี ยนให้ครบถ้วนค่ะ**
ข้อมูลทั้งหมดทางสถานทูตเป็ นผูข้ อ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เพราะฉะนั้นผูเ้ ดินทางกรุ ณากรอกข้อความให้ครบถ้วนเพือ่ ประโยชน์ขง
ตัวท่านเอง
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ชื่อ-นามสกุล (ตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)_________________________________________
วัน เดือน ปี เกิด___________________________เลขที่บตั รประชาชน____________________________________________
สถานะภาพ

โสด

แต่งงาน

หม้าย

หย่าร้าง ชื่อคู่สมรส (ตัวพิมพ์ใหญ่) ______________________

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน__________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น___________________เบอร์มือถือ____________________E-mail___________________________
อาชีพ____________________________________ตําแหน่ง___________________________________________________
ประเภทธุรกิจ____________________________________ ชื่อธูรกิจ____________________________________
กรณีประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่ วนตัวกรุณาระบุชื่อร้ านหรือชื่อธุรกิจ และ ประเภทธุรกิจให้ ครบถ้ วนค่ะ
ชื่อ ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา______________________________เบอร์โทรศัพท์_____________เบอร์มือถือ____________
ที่อยู่ ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา______________________________________________________________
ระดับวุฒิการศึกษา

ป.เอก /โท

- ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่

ป.ตรี
ไม่เคย

ปวช / ปวส
เคย

มัธยม

อื่น ๆ______________

ถ้ าเคย ท่ านเดินทางเข้ าเมืองอะไรบ้ าง

1. เมือง_______________เมื่อวันที่____________ ถึง วันที่__________________จุดประสงค์ในการไป_____________
2. เมือง_______________เมื่อวันที่____________ ถึง วันที่__________________จุดประสงค์ในการไป_____________
- ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่

ไม่เคย

เคย ถ้ าเคย ท่ านเดินทางไปประเทศอะไรบ้ าง

1. ประเทศ_____________เมื่อวันที่_____________ ถึง วันที่__________________จุดประสงค์ในการไป____________
2. ประเทศ_____________เมื่อวันที่_____________ ถึง วันที่__________________จุดประสงค์ในการไป____________
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน_____________________________ความสัมพันธ์_____________อาชีพ_____________
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน____________________________________เบอร์โทรศัพท์___________________
หมายเหตุ
- กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ งเท่านั้น
- ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
- แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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