ปักกิง่ 3 มรดกโลก พระราชว ังกูก
้ ง , กําแพงเมืองจีน , พระราชว ังฤดูรอ
้ น
้ ยสวยงามและตืน
อล ังการโชว์กายกรรมปักกิง่ อ่อนชอ
่ เต้นเร้าใจ
อาหารพิเศษ เป็ดปักกิง่ , หม้อไฟมองโกล , บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JARGUAR
้ ปปิ้ งจุใจ ถนนหว ังฝูจงิ่ , ถนนอาหารตงห ัวเหมิน , ตลาดร ัสเซย
ี
ชอ

กําหนดเดินทางวันที่ 19-24, 20-25 กุมภาพันธ์ 2558
วันแรก
23.30น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่สอง กรุงเทพฯ
03.00 น.
07.40 น.

เทีย่ ง

( 6 วัน 4 คืน )

– นานกิง – สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น – กําแพงเมืองโบราณ – ตลาดฟูจอ่ื เมี่ยว

เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดย สายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ MU……….. (ไฟล์ เหมาลํา)
ถึง ท่าอากาศยานเมือง นานกิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม
สุ สานดร.ซุนยัดเซ็น “จงซานหลิง ” ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริ เวณ 20
เอเคอร์ (8 เฮคตาร์) มีบนั ไดหิ นแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่ หออนุสาวรี ย ์ ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเป็ นกระเบื้องสี น้ าํ เงิน ส่ วนอาคารที่
เก็บศพอยูท่ างตอนล่างจากหออนุสาวรี ยล์ งมาเล็กน้อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม กําแพงเมืองนานจิง (City Wall of Nanjing) กําแพงเมืองโบราณ
ที่ยาวที่สุดในโลกรวมความยาวกว่า 30 กิโลเมตร กําแพงเมืองนานกิงหรื อเรี ยกว่ากําแพงเมืองหมิง ( Ming City Wall) ออกแบบ

โดยจู หยวนจางหลังจากท่านสถาปนาราชวง์หมิงขึ้นปกครองแผ่นดินจีน การก่อสร้างต้องใช้เวลานานกว่า 20 ปี อิฐแต่ละก้อน
ที่นาํ มาใช้สร้างกําแพงนั้นจะมีการสลักชื่อของแรงงานเอาไว้เพื่อที่วา่ ในกรณี ที่มีกอ้ นใดเสี ยหายจะได้ลงโทษถูกคนอันแสดงถึง
การปกครองที่เด็ดขาดของจูหยวนจาง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดฟู่ จื่อเมี่ยว เป็ นตลาดจําหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง สําหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงนานกิง
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั YINMAO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม นานกิง
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

วันที่ส่ี
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

– รถไฟความเร็วสูงสู่ “ปั กกิง่ ” – พระราชวังฤดูรอ้ น – ไข่มุก – ถนนหวังฟูจงิ่

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารนําท่าน เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสู ง เดินทางสู่ ปักกิง่ โดยรถไฟความเร็ วสู ง
นวัตกรรมใหม่ล่าสุ ดของประเทศจีน ซึ่งสามารถย่นระยะทาง 1 ,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชัว่ โมงให้เหลือเพียง 5 ช.ม.
เท่านั้นด้วยความเร็ วสู งสุ ด 300 กิโลเมตร ต่อ ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองปักกิ่ง ชม พระราชวังอีเ้ หอหยวน เป็ นพระราชวังที่จกั รพรรดิ
เฉี ยนหลง ทรงสร้างพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อ ค.ศ. 1750 มีเนื้อที่
กว้างขวางถึง 290 เฮกตาร์ พื้นที่ 3 ใน 4 เป็ นทะเลสาบที่ขดุ ขึ้นชื่อว่า ทะเลสบคุนหมิง เพื่อนําดินไปถมเป็ น ภูเขาหมื่นปี “ว่าน
โซ่วซาน” พระราชวังฤดูร้อนถูกปล้นและเผาทําลาย 2 ครั้งโดยชาวต่างชาติพระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะวังนี้ท้ งั 2 ครั้ง และได้
ขยายต่อเติมออกไปอีกกว้างขวาง ใช้เวลาทั้งหมด 9 ปี กับเงินจํานวนมหาศาลที่เป็ นงบประมาณของกองทัพเรื อ จากนั้นแวะชม
โรงงานไข่ มุกนํา้ จืด ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไข่มุก ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องประดับ หรื อครี มไข่มุก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ หวังฝูจิ่ง ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองปักกิ่ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งหรื อ
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ ที่พกั CITYINN HOTELหรื อเทียบเท่า

จัตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กูก้ ง” – ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์แผนโบราณ– ผีเซีย๊ ะ
ถนนเฉียนเหมิน – กายกรรมปั กกิง่

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศ
จีนยุคใหม่ สถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ยว์ ีรชน ศาลา
ประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง นําท่านข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ ามกู้กง สถานที่วา่ ราชการและที่ประทับของ
จักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบน
พื้นที่ 720,000 ตร.ม. นํา ท่านชมหมู่อาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตําหนักว่าราชการพระ
ตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา แล้วนํา ท่านสู่ ศูนย์ วจิ ัยทาง
การแพทย์ แผนโบราณ เพื่อ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมา
นานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ให้ท่านรับบริ การนวดเท้า คลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(กรณีไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุณาชําระเพิม่ ท่ านละ 100 หยวน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี่ยะ ชมเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีน ชาวจีนเชื่อว่าเป็ น
สัตว์ซ่ ึงนํามาซึ่งโชคลาภของผูท้ ี่ครอบครอง จากนั้น นําท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ( Qianmen Street) สถานที่
ท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ล่าสุ ดของปักกิ่ง เปิ ดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่เข้าร่ วมพิธี
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับ ปรุ งบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรื อนในยุคสมัย
ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริ เวณสองฝั่งถนน มี
ทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าของที่ระลึกในรู ปแบบของปักกิ่ง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปักกิง่ สุ ดหรรษาที่มีชื่อเสี ยงบันลือโลกและงดงามเป็ นอันดับ 1
ในกรุ งปักกิ่ง นําท่านเข้าสู่ ที่พกั CITYINN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้

บัวหิมะ – กําแพงเมืองจีน – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย – GOLDEN JARGUAR

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังจากอาหารนําท่านชม โรงงานบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของยาบัวหิ มะ
สมควรแก่เวลานําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ กําแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซี
ฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี นําท่านสู่ โรงงานหยก ให้
ท่านได้ชมการผลิตเครื่ องประดับที่ทาํ จากหยก และสิ นค้าภายในโรงงาน
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มือ้ พิเศษสุ กหี้ ม้ อไฟมองโก หลังอาหารจากนั้นเยีย่ มชม โรงงานผ้ าไหมจีน ที่ข้ ึนชื่อทัว่
ประเทศจีน สิ นค้าเป็ นที่นิยมเช่นผ้าห่มนวมไหม เสื้ อผ้าต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋ า เครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั CITYINN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ปั กกิง่

– รถไฟความเร็วสูง “นานกิง”- ผ่านชม สะพานข้ามแม่นาํ้ แยงซีเกียง – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั นําท่าน เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสู ง เดินทางสู่ เมืองนานกิง โดยรถไฟความเร็ วสู ง นวัตกรรม
ใหม่ล่าสุ ดของประเทศจีน ซึ่งสามารถย่นระยะทาง 1,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชัว่ โมงให้เหลือเพียง 5 ช.ม. เท่านั้นด้วย
ความเร็ วสู งสุ ด 300 กิโลเมตร ต่อ ชัว่ โมง
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านนัง่ รถชม สะพานข้ ามแม่ นํา้ แยงซีเกียง เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ แยงซีเกียง
แห่งแรกของชาวจีน ออกแบบและสร้างขึ้นมาเอง เริ่ มการก่อสร้างในปี ค.ศ.1960 และสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1968 สะพานนี้เป็ น
สะพาน 2 ชั้น ชั้นบนเป็ นทางรถยนต์ มีความยาว 4,598 เมตร กว้าง 15 เมตร มีช่องเดินเท้ากว้าง 2.25 เมตร ชั้นล่างเป็ นทางรถไฟ
ความยาว 6,772 เมตร กว้าง 14 เมตร มีสองช่องทาง รถไฟสามารพสวนกันได้ หัวสะพานทั้งสองข้างสร้างเป็ นป้ อม สู ง 70 เมตร
ภายในมีลิฟท์ข้ ึนลง แม่น้ าํ แยงซีเกียงเป็ นเส้นแบ่งเขตภาคเหนือและภาคใต้ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ สายนี้ จึงมีประโยชน์
อย่างมหาศาลต่อการขนส่ งสิ นค้าระกว่างสองภาค
คํ่า บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
........... น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับเชียงใหม่ โดย เทีย่ วบินที่ MU……. (ไฟล์ เหมาลํา)
........... น. (วันรุ่ งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศยา นสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า **

วันเดินทาง
19 – 24, 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ใหญ่
*ราคาทัวร์ พเิ ศษไม่ มรี าคาเด็ก*

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

20,999.-

4,500.-

ั พันธ์สน
ิ ค ้าพืน
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย
่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให ้มีการประชาสม
้ เมือง
ให ้นักท่องเทีย
่ วทั่วไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล คือ ร ้านชาก ้อน,ชาหลงจิง่ ,หยก,บัวหิมะ,ไข่มก
ุ , ผ ้าไหม ทีต
่ ้องเข ้า เพือ
่ เป็ น
ิ ค ้าหลักของประเทศจีน
การแลกเปลีย
่ นความรู ้ ในด ้านของการค ้าขาย แนะนํ าสน
เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ เมือ
่ ท่านเดินทางไปก ับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ทา่ นตามคณะท่องเทีย
่ วตามรายการ ซึง่ อาจจะมีการ
เปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ
่ ะไม่ทอ
่ งเทีย
่ วตามรายการในแต่ละว ัน ทางบริษ ัทฯ ขอความกรุณาให้ทา่ นชําระเงิน
เพิม
่ 2,000 บาท ต่อว ันต่อท่าน เนือ
่ งจากราคาท ัวร์ เป็นราคาพิเศษซีง่ ได้ร ับการสน ับสนุนจากการท่องเทีย
่ วและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง

- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้ น กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดย
การผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ เมื่อมัดจําแล้ วท่ านสามารถหาผู้
เดินทางมาเปลีย่ นแทนในช่ วงเวลาทีท่ นั กําหนดสายการบินออกตัว๋ หรือยืน่ วีซ่าได้ เท่ านั้น

สํ าหรับผู้เดินทางพาสปอร์ ตไทย
1.
2.

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
กรอกฟอร์มเอกสารเบื้องต้น (ตามที่แนบท้ายรายการ)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี

1.
ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2.
สําเนาสู ติบตั ร (สํ าหรับเด็กทีอ่ ายุตาํ่ กว่ า 6 ปี ใช้ ฉบับจริง)
กรอกฟอร์ มเอกสารเบือ้ งต้ น (ตามทีแ่ นบท้ ายรายการ)
3.
4. กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ **อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแล้ วแต่ สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2
ใบ + ที่อยูท่ ี่เมืองไทย และที่อยูท่ ี่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลีย่ นแปลงการยืน่ วีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติดงั นี้
1. ชาวต่ างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางไปยืน่ วีซ่า
เอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทลี่ ูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วไม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ อง
เดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น

2. ชาวต่ างชาติยุโรป ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) บริษัททัวร์ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วซี ่ าจะผ่านหรือไม่ น้ัน ขึน้ อยู่กบั
สถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วทีไ่ ม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีน
ประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิ เสธ ไม่รบั เล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้ คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะ
รับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยก
ค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีความแปรปรวน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนออกตัว๋

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________

เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

