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วันที่
1
2

กําหนดการ
กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ
(TG674 : 23.59-05.40+1)
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

เช้ า เที่ยง เย็น
X

โรงแรม

X

X

 



HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

ร้ านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้ านผีชิว
3

พระราชวั
กายกรรมปังกฤดู
กิ่งร้อน –ร้ านไข่ มุก-วัดลามะ
ร้ านผ้ าไหม-ถนนหวังฟูจิ่งจิ่ง

 



HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

4

ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ –ร้ านบัวหิมะ

 



HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

5

ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG675 : 06.50-11.05)

X

X

X

* กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ จานวน 150 หยวน/คน *
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กําหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง

20.30 น.
23.59 น.

 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 3
บริ เวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั
ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG674 

วันที่สอง

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้ า-หอบูชาเทียนถาน-ร้ านผีชิว-กายกรรมปักกิ่ง

05.40 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ น กรุ ง ปั ก กิ่ง เมื อ งประวัติศ าสตร์ เ ก่ า แก่ เดิ ม ทีปั ก กิ่ ง เคยเป็ นเมื อ งสําคัญทางการค้า ของ
อาณาจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน
ชมอนุเสาวรี ยว์ รี ชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง ซึ่ งในอดีต
เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง
9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านแวะร้าน นวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุล
ให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ นําท่านชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่ งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรมที่
สง่างาม มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านผีชิว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้น
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อน ร้ านไข่ มุก-วัดลามะ-ร้ านผ้ าไหม-ถนนหวังฟูจิ่ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยัง
เป็ นสถานที่วา่ ราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วย
แรงงานคน จากนั้นนําท่านแวะ ร้ า นไข่ มุก เลื อ กซื้ อ ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ ยงใน
ทะเลสาบ
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดลามะ ยงเหอกงสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยีย่ มที่สุดในปั กกิ่ง สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1694 แต่เดิ มเคยเป็ นตําหนักที่ประทับของจักรพรรดิ หย่งเจิ้ น หรื อ องค์ชายสี่ ผูเ้ ป็ นพระราชบิดาของ
จักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรี อารยเมตไตรที่งดงามและสู งถึง 23 เมตร โดย
เชื่อกันว่าเป็ นงานแกะสลักจากไม้จนั ทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่ เก๋ อ นําท่าน

เที่ยง
บ่ าย
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คํา่

แวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึ นชื่ อ ของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลื อ กซื้ อ สิ นค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่ น ผ้า ห่ ม เสื้ อ ผ้า
รองเท้า เป็ นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของ
เมืองหลวงปั กกิ่ง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนพิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ –ร้ านบัวหิมะ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีความยาว
10,000 ลี้ หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กี้+น้าจิ้มไทยรสเด็ด
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จนยุคเริ่ มต้นถึง
สิ้ นสุ ดราชวงศ์ เล่ าเรื่ องโดยใช้หุ่นขี้ผ้ งึ ขนาดเท่าตัวคนจริ งที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง จากนั้นนําท่าน
แวะ ร้ านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, นํ้าร้อนลวก เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิ่ง
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

เที่ยง
บ่ าย
คํา่
วันที่ห้า

ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG675
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........    

06.50 น.
11.05 น.

********************************
ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ย วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สิ นค้ าพื้นเมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านนวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านผีชิว,ร้ านผ้ าไหม ซึ่ งจําเป็ นต้ อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
http://www.chinaprotour.com/
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ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
*ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

HISO LOWPRICE ปักกิง่ กําแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ าน ราคาท่ านละ

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560

14,888 บาท

4,000 บาท

วันที่ 01-05 / 03-07 มีนาคม 2560

15,888 บาท

4,000 บาท

กําหนดการเดินทาง

ราคาพิเศษไม่ รับจอยแลนด์และไม่ มีราคาเด็ก
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่
มีการปรั บราคาสู งขึ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมหมู่คณะเท่ านั้น)
 กรณีที่ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจําเป็ นต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้ องชําระค่ าส่ วน
ต่ างเพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
 กรณีที่ท่านต้ องการให้ ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้ องชําระค่าส่ วนต่ างเพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่
มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลาย
ตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-542-4343 Fax:02-542-4258 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
4. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่
จ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัท
ทัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ อง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู ้
จองจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่ มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อ ง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวันเดินทาง
นั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตาม
จริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ใน
วันเดิม ต้องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ซ่ ึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
เดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละ
สิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่ าน
เป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือ งทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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6. การยกเลิก
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มกี าร
การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ท่านถู กปฏิเสธ การเข้าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ ง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุ บตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-542-4343 Fax:02-542-4258 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ า
เกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
ท่ านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) ,สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนา
บัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่ านั้น และ
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด),สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนาบัตร
ประชาชน , สํ าเนาทะเบีย นบ้ าน ของพ่ อและแม่ , หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่ านั้น
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อ มู ลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ที่อ ยู่ปัจจุบนั ที่อ ยู่ที่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อ ได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดู แลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2
สัปดาห์
11. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
 หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-542-4343 Fax:02-542-4258 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริกัน จ่ ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่ างชาติอื่นๆ จ่ ายเพิ่ม 100 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย
2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน 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 นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่ านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-542-4343 Fax:02-542-4258 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................
.........รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................
ตําแหน่ งงาน...........................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน...................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน................ .ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เ พื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

http://www.chinaprotour.com/
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