

วันที

กําหนดการ

เช้ า เทียง เย็น
X

โรงแรม

1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

X

2

กรุ งเทพฯ-ปักกิง(CA980 : 01.05-06.30 หรือ
01.00-06.20)-อู่ไถซาน-วัดเสียนทง-วัดผู่ซาติง
วัดถ่ าเอียน-วัดซูเซียง-วัดอู่เหยเมียว

  

3

อู่ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้าถง-ถําหยุนกัง(รวมรถ
แบตเตอรี)-ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณต้าถง

   YANBEI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

4

ต้าถง-ปักกิง-กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน
ร้ านหยก-ถ่ ายรู ปด้ านนอกหอคอย Olympic Tower
(ไม่ได้ขึนบนหอคอย)

HOLIDAY INN
   EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

5

ร้ านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ปักกิง-กรุงเทพฯ
(CA979 : 19.45-23.45 หรือ 19.35-23.40)

  ✈

✈
HUAHUI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทางเดือน มีนาคม–มิถุนายน2562
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00น.

คณะพร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั น 4 ประตู 9
บริ เ วณISLAND-U สายการบิ น AIR CHINA (CA)โดยมีเจ้าหน้าทีจากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรั บและ
อํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

วันทีสองกรุ งเทพฯ-ปักกิง-อู่ไถซาน-วัดเสี ยนทง-วัดผู่ซาติง-วัดถ่ าเอียน-วัดซูเซี ยง-วัดอู่เหยเมียว
01.05น.
06.30 น.
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

เหิรฟ้ าสู่ ปักกิง โดยสายการบินAIR CHINAเทียวบินที CA980(01.05-06.30 หรื อ 01.00-06.20)
เดินทางถึง สนามบินกรุ งปักกิงเมืองประวัติศาสตร์ เก่ าแก่ เดิมทีปักกิ งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของ
อาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รั บประทานอาหารเช้ าบริ การท่านด้วยอาหารชุด KFC
นําท่านเดินทางสู่ อู่ไถซาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) เป็ น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนเช่นเดียวกัน
กับ เขาง้อไบ้ (เอ๋ อเหมยซาน), ผู่โถวซาน, จิวหัวซาน เขาอู่ไถซานเคยเป็ นสถานทีประกอบพิธีทางศาสนา
ของพระมหาโพธิ สัตว์มญั ชุศรี ต่อมาสถานทีแห่งนีได้กลายเป็ นปูชนียสถาน 1 ใน 4 สุ ดยอดของจีน วัดบน
เขาแห่งนีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้วยกัน คือวัดเขียวและวัดเหลือง วัดเขียวสําหรั บพระภิกษุสงฆ์พาํ นัก
ส่ วนวัดเหลือง(วัดลามะศาสนาพุทธทิเบต)สําหรับพระลามะพํานัก
รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านเทียวชม วัดเสี ยนทง เป็ นวัดทีใหญ่ทีสุ ด เก่ าแก่ ทีสุ ดและสมบูรณ์ ทีสุ ดของอู่ไถซานเป็ น 1 ใน 5 วิหารทาง
ศาสนานิกายฌานชือดังโดยทัวไปมักจะเรี ยกว่า “จู่ซือ” (วิหารบรรพบุรุษ) ผูท้ ีเดินทางมาสักการะบูชาต้อง
เข้าวิหารแห่งนีเป็ นอันดับแรก ภายในวัดมีพระพุทธรู ปปางต่างๆให้ท่านได้สักการะบูชา นอกจากนันยังมี
ระฆังทีใหญ่ทีสุ ด มีนาหนั
ํ กถึง 9,999 กิโลกรัม ระฆังใบนี มีจุดสนใจมากอยู่ทีความกังวานของเสี ยง เชิ ญ
ท่านขอพรเสริ มบารมีเพือเพิมความเป็ นสิ ริมงคลแก่ตวั ท่านเอง จากนันนําท่านไหว้พระที วัดผู่ซาติง เป็ น 1
ใน 5 สุ ดยอดวิหารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกันว่า วิหารแห่งนีเคยเป็ นทีประทับของพระมหาโพธิ สัตว์มญั ชุ
ศรี หรื อเรี ยกอีกชือหนึงว่า วิหารพระมัญชุ ศรี พระมหากษัตริ ย์คงั ซี และเฉี ยนหลง ทังสองพระองค์แห่ ง
ราชวงศ์ชิง เคยเสด็จไปสักการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั งหลายครา และทุกครั งทีเสด็จถึงก็จะประทับที
วิหารผู่ซาติงจากนันนําท่านนมัสการ วัดถ่ าเอียน ซึ งถือเป็ นสัญลักษณ์ ของอู่ไถซาน ภายในจะมีองค์เจดีย์
ขาวขนาดใหญ่ ทีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุรอยพระพุทธบาทของอู่เหอเมียวจากนันนําท่านเทียวชมวัดซู
เซี ยง ซึ งสร้ างขึนมาในสมัยราชวงศ์ตงจินในสมัยราชวงศ์ถงั ภายในวัดมีรูปปั นของพระโพธิ หวูนซู สูง
9.87 เมตรเป็ นองค์ทีสู งทีสุ ดอยู่ในอู่ไถซานแล้วนําท่านชม วัดอู่เหยเมียวเล่ากันว่ามีมงั กร 5 ตัวได้ต่อสู ้ กบั
พระโพธิ สัตว์หวูนซู เพือแย่งก้อนหินเย็นกลับคืนไปแต่สู้ไม่ได้จึงถูกพระโพธิ สัตว์หวูนซู สังให้ไปเฝ้ าภูเขา
5 ลูกอยู่ในอู่ไถซาน
รั บประทานอาหารคําทีภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...อาหารเจอู่ไถซาน
พักที HUAHUI HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
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วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

อู่ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้ าถง-วัดถําหยุนกัง (รวมรถแบตเตอรี )-ผ่ านชมกําแพงเมืองโบราณต้ าถง
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนคง (วิหารแขวน) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั วโมง ตังอยู่เชิ งเขาเหิ งซานซึ ง
เป็ น 1 ใน 5 เขาทีมีชือเสี ยงของจีน วัดแห่ งนี มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,400ปี โดยถูกสร้ างให้ตงอยู
ั ่
ขนาบริ มผาของเขา สื บเนืองจากสมัยก่อนนัน บริ เวณแถบนีจะมีนาท่
ํ วมสู งมาก ซึ งทําให้ไม่สามารถสร้ าง
วัดบนทีราบได้ จึงเป็ นเหตุให้ก่อเกิดสิ งมหัศจรรย์ของโลกทีได้รับการยอมรับจากหนังสื อกินเนสบุค๊ ว่าเป็ น
“วัดแขวนริ มผา” ทีสวยงามแห่งหนึง
รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าถง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง) ตังอยู่ทางตอนเหนื อของมณฑลซานซี อัน
เนืองจากมีทรัพยากรถ่านหินมหาศาล (โดยมีปริ มาณถึง 1 ใน 3 ของประเทศจีน) อีกทังยังเป็ นทีมาของชื อ
เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า “เมืองถ่านหิน”จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดถําหยุนกัง(รวมรถแบตเตอรี )ชมถําพุทธ
ศิ ลป์ ซึ งอยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ16 กิ โลเมตร เป็ นสถานที 1 ใน 3 ของถําอัน
ศักดิสิ ทธิ ของจีน ได้รับการจดทะเบียนขึนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปี พ.ศ.
2544 ในอดีตนับตังแต่ภิกษุผู ้ใหญ่ ถัน เยียนเฟิ ง ได้ดาํ ริ ให้มีการขุดเจาะ ถําผาทีเชิ งเขาอู่โจวซาน ถําผา
หยุนกังก็ได้เปล่งพลังศรัทธาแห่งบวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กว่าปี แล้ว ถําผาหยุนกังใช้เวลาใน
การดําเนินการขุดเจาะถํา และช่องเขาทังทีปรากฏเป็ นคูหาใหญ่และเล็กรวมทังสิ นเกื อบ 50 ปี ใช้แรงงาน
40,000 กว่าคน ในจํานวนนี ผูเ้ ชี ยวชาญจากประเทศศรี ลงั กาเดินทางมาร่ วมในการรั งสรรค์ผลงานครั ง
ประวัติศาสตร์ เป็ นสุ ดยอดของงานศิลปะรู ปสลักหินของจีนแห่งยุคศตวรรษที5 ประติมากรรมรู ปสลักนู น
ทีถําผาหยุนกังเกิดขึนจากการเจาะสกัดหินบนผนังเขา มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1
กิโลเมตร ประกอบด้วยถําผาใหญ่ 53 คูหา และช่องเขาใหญ่นอ้ ยซึ งเป็ นแท่นบูชาพระพุทธรู ปทีสําคัญ 254
แท่น รู ปสลักนูนทีปรากฏอยู่ทงภายในและภายนอกมากกว่
ั
า 51,000 ชิ น รู ปสลักขนาดใหญ่สุดสู งถึง 17
เมตร เล็กสุ ดสู ง 2 เซนติเมตรเท่านัน รู ปสลักพระโพธิ สัตว์ ยักษ์ และนางฟ้ าอ่อนช้อยมีชีวติ ชีวา จากนันนํา
ท่านผ่ านชมกําแพงเมืองโบราณต้ าถงเป็ นสถานทีทีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิงเมืออยู่
ในสมัยราชวงศ์หมิง
รั บประทานอาหารคําทีภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...สุ กีต้ าถง
พักที YANBEI HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****

วันทีสี

ต้ าถง-ปักกิง-กําแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน-ร้ านหยก-ถ่ ายรู ปด้ านนอกหอคอย Olympic Tower
(ไม่ ได้ ขนบนหอคอย)
ึ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งปักกิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)เมืองประวัติศาสตร์ เก่ าแก่ เดิมทีปักกิ งเคย
เป็ นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล
รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นํา ท่า นเทียวชมกํา แพงเมืองจี น ด่ า นจวี ห ยงกวนหนึ งในเจ็ดสิ งมหัศ จรรย์ข องโลก ซึ งสร้ า งในสมัย
จักรพรรดิจินซี มีความยาว 10,000 ลี หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้ างนานนับ
10 ปี จากนันนําท่านชมร้ านหยกซึ งเป็ นเครื องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื อเป็ นของฝากลําค่า สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองปั กกิง ให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ ได้

เทียง
บ่ าย
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คํา

ขึนบนหอคอย)โดยหอคอยโอลิ มปิ กทาวเวอร์ เ ป็ นอีกหนึ งแลนด์มาร์ คของปั กกิ ง สร้ า งขึนเพือต้อนรั บ
มหกรรมโอลิมปิ ก ปี 2008 แต่ได้ทาํ การเปิ ดให้เข้าชมในปี 2014 เป็ นหนึ งในผลงานการออกแบบทีได้รับ
รางวัลการออกแบบประจําชาติ ด้วยความสู ง 258 เมตร
รั บประทานอาหารคําทีภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****

วันทีห้ า

ร้ านยางพารา-ตลาดหงเฉี ยว-ปักกิง-กรุ งเทพฯ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านแวะ ร้ านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื อมาฝากคนทางบ้าน จากนันนําท่านสู่ ตลาดหงเฉี ยว ทีนี
เป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าทีเกียวกับมุกทีใหญ่ทีสุ ดในภาคเหนือของประเทศจีน นอกจากนียังมีสินค้าประเภท
อืนๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื อฝากคนทางบ้าน
รั บประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินAIR CHINAเทียวบินที CA979(19.45-23.45 หรื อ 19.35-23.40)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.........

เทียง
19.45 น.
23.45 น.

**********ขอบคุณทุกท่านทีใช้ บริ การ**********
ซื อสั ตย์ จริ งใจห่ วงใยเน้ นบริ การคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงแต่
ั 10ท่ านขึนไป ***)

ปักกิง...สั งขยาฟักทอง
อู่ไถซาน ต้ าถง กําแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

วันที 15-19มีนาคม 2562

26,999บาท

26,999บาท

วันที 29 มีนาคม-2 เมษายน 2562

26,999บาท

26,999บาท

วันที 9-13 / 17-21 พฤษภาคม 2562

26,999บาท

26,999บาท

วันที 5-9 / 26-30มิถุนายน 2562

26,999บาท

26,999บาท

พักเดียว
จ่ ายเพิม

ราคา
ไม่ รวมตัว

3,500 บาท 16,999 บาท
3,500 บาท 16,999 บาท
3,500 บาท 16,999 บาท
3,500 บาท 16,999 บาท

อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนามั
ํ นขึนทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีนามั
ํ นเพิม
ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามันณวันที26พ.ย. 61เป็ นเงิน5,820บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
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**กรณี ยืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิม1,050 บาท (ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่ วนทีเหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
6. นําหนักสั มภาระท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1 ชิน ต่อท่านนําหนักต้องไม่เกิน7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ีมีอายุสูง กว่า 70 ปี ขึนไป
ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรั บรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่ วยงานที
เกียวข้อง
หมายเหตุ* * ในกรณีลูกค้ าท่ า นใดสนใจ ซื อประกันการเดิน ทางเพือให้ คลอบคลุ มในเรื องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับระยะเวลา
การเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณี ทีเสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ตง,ิ อาการทีเกี ยวข้องกับการ
ติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่ อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆตามเงื อนไขใน
กรมธรรม์อั
8.ค่ าบริ การดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริ การเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!ต
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม 50 หยวน / ท่ าน / ทริ ป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรั บเงิ นทีถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน
สิ ทธิ ออกใบเสร็ จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรั บชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม700 หยวน/ท่ าน/ทริ ป
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด(ภายใน 2 วัน หลัง จากทําการจอง)พร้ อมส่ งสํ า เนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหั วข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารทีให้
กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วันทําการ ชํ าระค่ าส่ วนต่ างเพิม
1,050 บาท(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรั บผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านัน)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 25 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
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การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
 กรณี เจ็บ ป่ วยจนไม่สามารถเดิ นทางได้ซึงจะต้องมี ใบรั บ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บ รองบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลือนการ
เดิ น ทางของท่า นไปยัง คณะต่อ ไป แต่ท งนี
ั ท่า นจะต้องเสี ย ค่ า ใช้จ่ายที ไม่ สามารถเรี ยกคื นได้ เช่นค่ า ตัวเครื องบิน ค่า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณี ทีไม่สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืนเมืองให้ นักท่ องเทียวทัวไปได้
รู้ จักคือร้ านยางพารา,ร้ านหยก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเทียวทุกท่ าน
ทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื อหรื อไม่ ซือขึนอยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสิ นหากท่ านปฏิเสธทีจะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ จะขอเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที
เกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้ าน
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่อ งเทียว และอาหาร สามารถสลับ รายการในแต่ ละวัน เพือให้ โปรแกรมการท่อ งเทียวเป็ น ไปอย่ างราบรื น และ
เหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล
หรื อกรณี ที ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้า หรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อ เจ้าหน้าที กรมแรงงานทังจากไทย และ
ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้อนั เนื องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ นแต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอสงวนสิ ทธิ การจัดหานี
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสู งขึน บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะปรั บราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
กรณี ที กองตรวจคนเข้า เมืองทังที กรุ ง เทพฯ และในต่างประเทศปฏิเ สธมิ ให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รั บผิด ชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิ ดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ด อุบตั ิ เหตุที เกิ ด จากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯก่ อนทุกครั ง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรั บหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทังสิ น ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสี ขาวเท่ านัน!!
ข้ อห้ าม: ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื อน, ห้ามยิม, ห้ามใส่ เสื อสี อ่อนและสี ขาว (ห้ามใส่ เสื อคอกว้างแขนกุดซี ทรู
ลูกไม้สายเดียวชุดราชการชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางานชุดนักเรี ยนนักศึกษา),ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่
เครื องประดับทุกชนิ ดเช่นต่างหู สร้อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิวและใบหู ทงั 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านันและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ านทีประสงค์ใช้รู ปถ่า ยข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุ ณ าเตรี ย มหนังสื อรั บรองต้นสังกัด จัด มาพร้ อ มกับ การส่ ง หนั งสื อ
เดินทาง
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํากว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
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2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
2.หนังสื อชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืนวีซ่าทีศูนย์ยืนวีซ่าจีนในวันยืนวีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่ านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ ตากว่
ํ า 3 – 6 เดื อนหากไม่ ได้ ทํา งานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรั ฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนี ย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 10 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ ของสถานทูต
และบางครังบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรั บผิดชอบ
ในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษทั ฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์

** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..... .. .. ...

(สํ าคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี
เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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