

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
     

วนัที กาํหนดการ เช้า เทียง เยน็ โรงแรม 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

 
กรุงเทพฯ-ปักกงิ (CA980 : .0 - .2 ) 

จัตุรัสเทียนอนัเหมนิ-พระราชวงัโบราณกู้กง 

หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกงิ

   
5L HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว 

 
พระราชวงัฤดรู้อนอวเีหอหยวน-ร้านบัวหิมะ 

วดัหงโหลวซือ-ผ่านชมสนามกฬีารังนก 

ช้อปปิง THE PLACE 

   
5L HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว 

 
ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน 

สวนดอกท้อ-ถนนหวงัฟูจิง 
   

5L HOTEL 

หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว 

 
ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มกุ-ตลาดหง

เฉียว-ปักกงิ-กรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40) 
  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน  หยวน/คนตลอดการเดินทาง 





กาํหนดการเดนิทางวนัท ี -  / -  / -  เมษายน                                        

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2 .00 น.  คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน  

ประตู  บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจา้หนา้ทีจากทางบริษทัฯ คอย

ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีสอง กรุงเทพฯ-ปักกงิ-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวงัโบราณกู้กง-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกงิ 

01.0  น. เหิรฟ้าสู่ ปักกงิ โดยสายการบิน AIR CHINA เทยีวบินท ีCA980   
  (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)    

06. 0 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกงิ เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้

ของอาณาจกัรเยียนเมือ  ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติมซําทีภตัตาคาร   

นาํท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสทีใหญ่ทีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมทีสามารถบรรจุคนได้

นับหมืนคน ชมอนุเสาวรียวี์รชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นทีระลึก จากนนันาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ 

พระราชวังโบราณกู้กง ซึงในอดีตเคยเป็นทีประทบัของจกัรพรรดิในสมยัราชวงศห์มิง และชิง รวม 

 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเนือทีกวา่ ,000 ตารางเมตร  

เทยีง   รับประทานอาหารเทียงทีภตัตาคาร 

บ่าย               นาํท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึงก่อสร้างขึนดว้ยสถาปัตยกรรมทีสง่างาม มีความสูง 38 เมตร 

เสน้ผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สร้างขึนในปี ค.ศ. 1420  

คาํ  รับประทานอาหารคาํทีภัตตาคาร  

นาํท่านชม กายกรรมปักกงิ โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  

 พักที L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว **** 

วนัทีสาม พระราชวังฤดรู้อนอวีเหอหยวน-ร้านบวัหิมะ-วดัหงโหลวซือ-ผ่านชมสนามกฬีารังนก 

   ช้อปปิง THE PLACE 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

  นาํท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเหอหยวน” ซึงเป็นพระราชวงัทีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด

ปรานมาก   ทงัยงัเป็นสถานทีว่าราชการของพระนางดว้ย   ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบ

คุนหมิง ทะเลสาบยกัษที์ขดุดว้ยแรงงานคน จากนนันาํท่านกลบัเขา้สู่ปักกิง จากนนันาํท่านแวะ ร้าน

ยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นทีมีชือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวทีถูกไฟไหม,้ นาํร้อนลวก เป็นตน้ 

เทยีง   รับประทานอาหารเทียงทีภตัตาคาร  

บ่าย         นาํท่านสู่ วัดหงโหลวซือ มีประวติักว่า 1600 ปี เดิมมีชือว่า วดัตา้หมิง อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิง ค.ศ.

1437 ผ่านประตูเขา้พระวิหารจะตอ้งเดินผ่านทางเดินหิน ซึงชาวบา้นเรียกว่าทางเดินหินแยก วดั               

หงโหลวซือเป็นวดัทีไม่มีบนัได สันนิษฐานไวว้่า ถา้เป็นบนัได เวลาทีฮ่องเตเ้สด็จโดยรถมา้จะไม่

สะดวก บรรยากาศภายในวดั ร่มรืนเต็มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไมน้านาชนิด จากนนันาํท่าน ผ่านชม

สนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชือดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั 

"รังนก" ซึงภายในยังมี สระว่ายนําแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย "ก้อนนํา

สีเหลยีมขนาดใหญ่" ซึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใช้

พลงังานแสงอาทิตย ์จากนันนําท่านช้อปปิงทีย่าน THE PLACE ชมความอลงัการยิงใหญ่ของ

เพดานจอ LCD ขนาดกวา้ง ,000 ตารางเมตร  

 คาํ  รับประทานอาหารคําทีภตัตาคาร  

 พักที L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว **** 





วนัทีสี  ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน- สวนดอกท้อ-ถนนหวงัฟูจิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

   นาํท่านชม ร้านหยก ซึงเป็นเครืองประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซือเป็นของฝากลาํค่า จากนนันํา

ท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรยข์องโลก ซึงสร้างในสมยั

จกัรพรรดิจินซี  มีความยาว ,000 ลี หรือ ,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้าง

นานนบั  ปี 

เทยีง   รับประทานอาหารเทียงทีภตัตาคาร  

  ลิมรสอาหารพเิศษ...สุกบีุฟเฟ่ต์ทะเล เสิร์ฟพร้อมนาํจมิไทยรสเดด็ 

บ่าย         นาํท่านชม สวนดอกท้อ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิดอกทอ้จะบานสะพรังสวยงามมาก  อิสระให้ท่านได้

ถ่ายรูปเก็บ ภาพความประทบัใจ (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอืออํานวยจนทําให้ดอกไม้ไม่ออก

ดอก หรือ ออก ดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มกีารคืนเงนิ หรือเปลยีนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้) 

คาํ  รับประทานอาหารคําทีภตัตาคาร 

 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจงิ เป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปปิงทีคึกคกัมากทีสุดของเมือง

หลวงปักกิง เชิญท่านอิสระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั   

 พักที L HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4+ ดาว **** 

วนัทีห้า  ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก-ตลาดหงเฉียว-ปักกงิ-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

  นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซือมาฝากคนทางบ้าน หรือ ร้านไข่มุก เลือกซือ

ครีมไข่มกุบาํรุงผิว ทีทาํจากไข่มุกนาํจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ  

เทยีง   รับประทานอาหารเทียงทีภตัตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกงิ 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว เพือเลือกซือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 

นาฬิกา เป็นตน้ 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.  น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เทยีวบินท ีCA   

  (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

23.4  น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 

**********ขอบคณุทุกท่านทีใช้บริการ**********   

     ซือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตงัแต่ 1  ท่านขนึไป ***) 

 




อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ -  ท่าน 

เด็กอายุ -  ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 

พักเดียว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วนัท ี -  เมษายน  ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -  เมษายน  ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -  เมษายน  ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 





อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีนํามัน ณ วนัที  ม.ค.  เป็นเงิน ,  บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกติ  วนัทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม , 50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-  ท่าน), อาหาร และเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

6. นําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกนิ 2  กิโลกรัม จาํนวน  ใบ สมัภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน  
กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่  เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง  เดือน ถึง  ปี และผูท้ีมีอายุสูงกว่า  ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที  บาท 
ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ ั

.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ - ) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!! ต 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม  หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า  ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพมิ  หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาต ิเกบ็เพมิ , 00 หยวน/ท่าน/ทริป 

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1 ,000 บาท หรือทงัหมด (ภายใน  วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน  รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง  วัน **กรณยีนืด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ , 50 บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 





    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ ,  บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค้าใช้จ่ายทังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวั

เครืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได ้

 เมอืท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน  

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายใน

เทียวบินนนัๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ  ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมืองให้
นักท่องเทียวทัวไปได้รู้จักคือ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก,ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก ซึงจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึเรียนให้นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ -  นาที ซือหรือไม่ซือขนึอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทังสิน หากท่านปฏิเสธทีจะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 00 หยวน / คน / ร้าน 

 บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่างราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าทีกรม

แรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง  มิฉะนนัทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 





 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน  ใบ ขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน!!  

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยิม, หา้มใส่เสือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้ง 

แขนกดุ ซีทรู ลูกไม ้สายเดียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ

กรอบแว่นสีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว และใบหูทงั  ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านนั และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  เดือน  

**ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  . สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  . สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  . กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

  เดนิทางพร้อมญาติ   

. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

.  ผู้เดนิทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

. หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืนวีซ่าทีศูนยย์นืวซ่ีาจีนในวนัยืนวซ่ีา 

.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านนั!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณทีีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ , 60 บาท 





 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทีไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 

นอ้ย  วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยยื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูต และบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย  อาทิตย ์

  

       ** ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!! 

เอกสารทใีช้ประกอบการยืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทงัหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส......................................................................................................... 

ทีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................

......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 





ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

........................................................................................................................................................................................

............................................................. .. .... ... .. ...........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทเีคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................โทร................................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนี

เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 


