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เยือนดนิแดน…กรุงปักกิง่  

 

 
          
 
 

 

 
ชมกําแพงเมอืงจีน สิง่มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 

พเิศษ… ลิ้มรสเป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง , อาหารฮ่องเต้  

และเมนูพเิศษสก้ีุปักก่ิง , กายกรรมปักก่ิง 

ปักก่ิง-จตัุรัสเทียนอันเหมิน – กู้กง – วัดลามะ - กําแพงเมืองจนี – พพิธิภณัฑ์หุน่ขี้ผึง้   

สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 – พระราชวังฤดูร้อน – หอฟา้เทียนถาน  – หวังผูจ่ิง่  

ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน -โลกใต้ทะเล– ช้อปป้ิงตลาดรัสเซยี 
 

บริษัท  มีความยินดีเสนอโปรแกรมพิเศษนําท่านเยือนแดนมังกรนครแห่งประวัติศาสตร์ค้นหา 

ความ มหัศจรรย์หลงัม่านไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮาที่สถานที่ดังต่อไปน้ี 
พระราชวังตอ้งห้ามกู้กง พระราชวังโบราณมรดกโลกและท้องพระโรงอันงดงามตระการตาใน

เขตพระราชฐานต้องห้าม 

กําแพงเมอืงจีน(กระเช้าปาตา๋หลิ่ง) ช่ืนชมกับทัศนียภาพอันกว้างไกลบนกําแพงเมืองจีนมรดก

โลก และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ ยาวนับหมื่นลี้  

พระราชวังฤดรู้อน   ชมพระราชวังฤดูร้อนอีเ้หอหยวนของพระนางซูสีไทเฮาและทะเลสาบ 
คุนหมิง ซึ่งเป็นทะเลสาบขุดขนาดใหญ่ 

หอฟา้เทยีนถาน    ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่บูชาและบวงสรวงเทวดาฟ้า  
 
จากน้ันให้ท่านต่ืนตากับการแสดงกายกรรมปักก่ิงและลิม้รสเป็ดปักก่ิง+ไวน์แดง ,สก้ีุปักก่ิง

และอาหารฮ่องเต ้อิสระ ให้ท่านช้อปป้ิง สินค้าที่มีช่ือเสียง ของนครปักก่ิง และยาสมนุไพรเป่าฟู่หลิง 
และของที่ระลกึต่างๆ อย่างจุใจ พร้อมบริการ อันเป็นมาตรฐาน 
 
กําหนดการเดนิทาง  29 ธันวาคม 54 – 2 มกราคม 55 (ปีใหม)่ 

    30 ธันวาคม 54 – 3 มกราคม 55 (ปีใหม)่ 

 



 

  Page 2 
 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ–ปักก่ิง–กายกรรมปักก่ิง 

07.30 น. คณะพร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก  ช้ัน 4  เคาน์เตอร์  D   สายการบนิ

ไทย  เจ้าหน้าทีข่องบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 
10.10 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่กรุงปกักิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย  สายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่ TG614  

พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  

15.50 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปกัก่ิง  นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้นาํท่าน
เดินทางสู่ ตัวเมือง ใจกลาง  กรุงปกัก่ิง    

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร   จากนัน้นาํท่านชมการแสดง  กายกรรมปักก่ิง  
จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ทีพั่ก  FEITIAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*) 

วันที่สองของการเดนิทาง       ปักก่ิง-จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ–พระราชวังโบราณกู้กง-วัดลา

มะ– ศูนย์วิจัยการแพทย์ พเิศษ!!! ลิ้มรส…เป็ดปักก่ิง 
พร้อมไวน์แดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารนาํท่านชม จตัุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงจตุรัสที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลกและเปน็ศูนยก์ลางของกรุงปกักิง่ สถานทีจั่ดพิธีฉลองเนือ่งในโอกาส วนัสําคัญต่างๆ ให้
ท่านถา่ยรูปคู่กบั อนุสาวรียว์รีชน ศาลาประชาคม หอทีร่ะลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แล้วนาํท่านสู่
พระราชวังต้องหา้ม “พระราชวังกู้กง”  มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในป ีค.ศ. 
1406 ในสมัยจักรพรรดิ์หยงเล่อ มีตําหนักใหญ่เล็กรวม 9 ,999 ห้อง ซ่ึงเปน็ทีป่ระทับและวา่ราชการของ
จักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและส่ิงกอ่สร้าง อันทรงคุณค่าทาง 
ประวตัิศาสตร์และการเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บา่ย นาํท่านสู่  พระราชวังหยงเหอกง  ซ่ึงเคยเปน็ทีป่ระทับขององค์ชายส่ีในสมัยราชวงค์ชิง   ต่อมาได้ยกให้
เปน็  วัดลามะ ชมพระพุทธรูปยนืซ่ึงทาํด้วย  ไม้จันทร์ต้นเดียว ซ่ึงมีความสูงถงึ 26 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
8 เมตร เปน็ พระยนืไม้ทีสู่งทีสุ่ดในโลก นาํท่านเข้าชมศูนย์วิจยัทางการแพทย์แผนโบราณ  รับฟัง
เร่ืองราวเกีย่วกบัววิฒันาการ ทางการแพทยต์ั้งแต่อดีต จนถงึปจัจุบนัการแพทยแ์ผนปจัจุบนัได้มีการ
ส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซ่ึงมีมานานกวา่พันปแีล้ว   พร้อมทัง้รับฟังการวนิิจฉัยโรคโดย
แพทยผู้์เช่ียวชาญ  

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  พร้อมใหท้่าน ลิ้มรสเป็ดปักก่ิง  + พร้อมไวนแ์ดง   

จากนัน้นาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก  FEITIAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*) 

วันที่สามของการเดนิทาง กําแพงเมอืงจีน(กระเช้าปาตา๋หลิ่ง)-หยกแท–้พพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง- 

  ยาสมนุไพร-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008  
    พเิศษ...เมนูสก้ีุปักก่ิง+น้าํจิ้มรสเดด็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจนี (กระเช้าปาต๋า

หลิ่ง) ซ่ึงได้รับการยกยอ่งให้เปน็ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกและเปน็สัญลักษณ์ทีมี่ความโดดเด่น  ของ
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ประเทศจีนมีความเกา่แกก่วา่ 2 ,000 ป ีเนือ่งจากเผ่าซงหนู (อารยชน) ได้รุกรานเข้ามาในเมืองจีน จักรพรรดิ
จ๋ินซีฮ่องเต้ จึงได้บญัชาให้ทาํการเช่ือมกาํแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกนั จนมีความยาวทัง้ส้ิน 12 ,700 ล้ี หรือ 
ประมาณ 6 ,350 กโิลเมตร ซ่ึงครอบคลุมอาณาบริเวณถงึ 5 มณฑล 2 แควน้ การปกครองตลอด  ไปจนถงึ
ทะเล ทรายโกบ ีเม่ือท่านได้ทอดสายตาไปจะรู้สึกเหมือนกบัได้เห็นพญามังกรทีพ่าดพันไปตามยอดเขาด้วย
ท่วงท่าทีอ่งอาจ สง่างาม วา่กนัวา่อาจใช้วสัดุทีก่อ่สร้างกาํแพงทัง้หมดนีม้าสร้างกาํแพงใหม่เพ่ิมทีมี่ความ
หนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ได้ความยาวถงึ 1 รอบ  นาํท่านชมสินค้ามีช่ือของปกักิง่ ชมหยกแท้ ของเมืองจีน
พร้อมทัง้ให้ท่านได้รับ คําแนะนาํและวธิีการดูหยกซ้ือหยกไวเ้ปน็ของฝากลํ้าค่า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (พเิศษ...เมนสูุก้ีปักก่ิง+น้าํจิม้รสเด็ด ) 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดินทางต่อสู่ พพิธิภณัฑ์หุน่ขี้ผึง้  จัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภณัฑ์ท่านจะ
ได้ ชมประวตัิศาสตร์ความเปน็มาของราชวงศ์หมิงตั้งแต่เร่ิมราชวงศ์ จนถงึการส้ินสุดราชวงศ์หมิง 
ซ่ึงภายในได้จัด  การแสดงเร่ืองราวไวท้ัง้หมด 26 ฉาก โดยในแต่
ละฉาก ซ่ึงเปน็ศูนยอ์บรมเพ่ือใช้เปน็บทเรียนของผู้นาํจีน  และ
เยาวชนหุน่ขี้ผ้ึงทุกตัวทีส่ร้างมีขนาดเท่าของจริง สมควรแกเ่วลา

นาํท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองระหวา่งทาง  นาํท่านชมและเลือกซ้ือ ยา

สมุนไพร และครีมยาทีมี่ช่ือเสียง ทีสุ่ดของรัฐบาลจีน ได้แก ่ เป่าฟูห่ลิง  

หรือ บวัหมิะ   ซ่ึงเหมาะกบัการเกบ็ไวเ้ปน็ยาสามัญประจําบา้น แล้วนาํท่านท่านผ่านชม สนามกีฬาโอ

ลิมปิค 2008 เปน็สถาปตัยกรรมของชาวเยอรมัน  ชมอัฒจรรยใ์ช้จัดพิธี
เปดิ-ปดิการแข่งขันกฬีามวลมนุษยชาติทีป่กักิง่ ป ี2008 เดือน 8 วนัที่   8 
เวลา 8 โมง( 20.00 น. ) จุผู้ชมได้ 91,000 ทีน่ัง่เปน็อัฒจรรย์  ลักษณะ
คล้าย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิง่ไม้หอหุม้เพดานและพนัง
อาคารทาํด้วยวสัดุโปร่งใส มีลักษณะรูปทรง ถว้ยชามสีแดง และชมสระ
วา่ยน้ํา สร้างด้วยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยทีสุ่ด มีรูปลักษณ์คล้าย “กอ้นน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ” เปน็โครงสร้างที่
ใช้พลังงานแสงอาทิตยใ์นการเดินเคร่ืองเพ่ือกรองน้ําเสียของสระวา่ยน้ํา และกาํแพงอาคารเหมือนฟองน้ําที่
เคล่ือนไหวตลอดเวลา   

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    
จากนัน้นาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก  FEITIAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*) 

วันที่สีข่องการเดนิทาง พระราชวังฤดรู้อน–โลกใตท้ะเล-ไข่มกุน้าํจืด-ถนนวัฒนธรรมเฉยีน

เหมนิ-ถนนหวังฟจูิ่ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดูร้อน  หรือ 

“อ้ีเหอหยวน”  ของพระนางซูสีไทเฮาทีป่ระทับและทีว่า่ราชการหลังม่านของพระนางซูสีไทเฮา ชมความ
งดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบยีง ทีย่าวทีสุ่ดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนทีส่ร้างขึ้นโดยใช้
งบประมาณของกองทหารเรือ นาํท่านชมเคร่ืองประดับ ไข่มุกน้าํจดื ของรัฐบาลจีนให้ท่านเลือกซ้ือมุกแท้
เปน็ของขวญั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านสัมผัสชีวติสัตวน์้ํานานาชนิดอยา่งใกล้ชิด และเดินบนทางเล่ือนไฟฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลก 
พร้อมลอดอุโมงค์แกว้เพ่ือชมฉลามเจ้าสมุทรและโลกใต้ทะเลที ่ Underwater World จากนัน้นาํท่านเดินทาง
สู่ ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน หอประตูเฉียนเหมิน Qianmen ตั้งอยู่
ทางด้านทิศใต้ของจตุรัสเทียนอันเหมิน  เปน็ประตูหน้าของกาํแพงเมือง
ช้ันในกรุงปกักิง่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 1982 ปจัจุบนัยงัมีสภาพที่
สมบรูณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 1982 
ปจัจุบนัยงัมีสภาพทีส่มบรูณ์และมีความสวยงามแบบดั้งเดิม  ถดัลงมา
ทางด้านทิศใต้ห่างกนัเพียงแค่ข้ามถนน  จะมีถนนสายหนึง่ทีท่อดตัวเปน็แนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ช่ือ
วา่ ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน (ต้าเจีย้) Qianmen Dajie 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  (พเิศษ...อาหารฮ่องเต้)  หลังอาหารค่ํา นาํท่านชม  ถนนหวังฝู

จิง่ ถนนกลางคืนทีมี่ช่ือเสียงของปกักิง่  นาํท่านสัมผัสชีวติและแสงสียามค่ําคืนของนครปกักิง่ ให้ได้เลือก
ซ้ือของตามอัธยาศัย   

 จากนัน้นาํท่านเข้าสู่ทีพั่ก  FEITIAN HOTEL  หรือเทียบเท่า  (4*) 

วันที่ห้าของการเดนิทาง  หอฟา้เทยีนถาน-ชิมชา-ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    นาํท่านสู่ หอฟา้เทียนถาน  หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึง

ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เปน็ทีก่ราบไหวฟ้้าและเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกบัแท่นบชูา
กาํแพงนาํเสียงและกอ้นหินสามเสียง จากนัน้นาํท่าน  ชิมชา ทีมี่ช่ือเสียงของปกักิง่  เช่น ชาอู่หลง  ชาผลไม้ 
ชามะลิ ชากหุลาบ ฯลฯ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซยี ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมที่
เลียนแบบสินค้ายีห่้อดังต่างๆ อาทิ หลุยส์วติตอง , พราด้า, เฟอร์รากา
โม, เวอร์ซาเช่   เปน็ต้น   นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิ  

17.05 น. ออกเดินทางจากนครปกักิง่  โดย สายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่ TG 615  
21.20 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมิู  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พร้อมความประทับใจไปแสนนาน  

 
 

 

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์

สินคา้พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล  คอื หยก, นวดฝ่าเท้า, บวัหมิะ, ไข่มุก, ชา ซึง่

จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่ ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม  ซือ้หรือไม่ซือ้ข้ึนอยูกั่บความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคบั

ใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราค่าบริการ  

กําหนดการเดินทาง          29 ธันวาคม 54 – 2 มกราคม 55 (ปีใหม่) 
    30 ธันวาคม 54 – 3 มกราคม 55 (ปีใหม่) 
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Big...Enjoy Beijing 5 Days (TG614/615)  
 
ราคารวมตั๋ว 

 

 
ราคาไม่รวมตั๋ว 

 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 33,900 11,900 

เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,900 11,900 

เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (มีเตียง) 31,900 11,900 

เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่มีเตียง) 30,900 10,900 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ  4,500 

อัตรานีร้วม: ภาษีน้า้มันของสายการบนิ,ภาษีสนามบนิไทย ณ วันที่ 1 ส.ค.54 

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

**ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
หมายเหตุ  
-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสาร

จาํนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง  (ไม่มีหวัหนา้ทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถ่ินพดูไทยรับ) 
อัตรานีร้วม  

คา่ต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ- ปักก่ิง(ต๋ัวกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ช้ันทัศนาจร  

คา่โรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) คา่เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ   คา่รถรับส่งระหวา่งการนําเที่ยวตามรายการระบุ 

คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เข้าประเทศจีน  

คา่มัคคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อัตรานีไ้ม่รวม 

คา่นํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกวา่สายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)  

คา่ทําหนังสือเดินทาง       คา่อาหารที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
คา่ทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว  คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และคา่

ภาษี  3% 

สําหรับราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมคา่ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
คา่ใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่เครื่องดื่ม,คา่อาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา่โทรศัพท์,คา่ซกัรีด ฯลฯ  

ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปคนขับรถท้องถ่ิน 10 หยวน/คน/วัน, ค่าทิปหวัหนา้ทัวร์ 

10 หยวน/คน/วันและค่าทิปคนยกกระเป๋า  

อัตราค่าวีซา่ด่วน เมื่อส่งหนงัสือเดินทางล่าช้า  (ปกติใช้เวลาทําการ 4 วัน) 

1.  ย่ืนวีซา่ด่วน  1 วัน จา่ยเพิม่ท่านละ 1,400 บาท  
2.  ย่ืนวีซา่ด่วน 2  วัน จา่ยเพิม่ท่านละ 1,000  บาท 

 



 

  Page 6 
 

การชําระเงิน   
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มัดจําเป็นจํานวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหน่ึงท่านสําหรับการจองทัวร์ 

ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15  วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคนืเงินคา่มัดจําทั้งหมด  
การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 31 วนั ก่อนเดินทาง คนืเงินมัดจําทั้งหมด  

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจาํกับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน เงินได้) 

 แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วนั ก่อนเดินทาง หักคา่ดําเนินการต่างๆท่านละ 5 ,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วนั ก่อนเดินทาง หักคา่ดําเนินการต่างๆ ท่านละ 10 ,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคนืเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคนืเงินทั้งหมด หรือบางส่วน 

หมายเหตุ  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จ ะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงการ

เดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณยีกเลิก หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุ ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 

การถกูทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาด

จากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคนืเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถอืวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมัดจําคนืได้ไม่วา่กรณใีด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองที่น่ังบนเครื่องและ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคา

ต๋ัวเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว 

 กรณเีกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่นแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คนืเงิน ให้สําหรับคา่บริการน้ันๆ 

 มัคคเุทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทาง ไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคมุไข้หวดัใหญ่ 2009 

ของประเทศน้ันๆ 
เอกสารในการขอวีซา่  
1. หนงัสือเดินทางมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน   // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สําคัญมาก)  

2. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน 
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3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิว้หรือ 2 นิว้ จาํนวน 2 รูป  (สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับทําวีซา่ ในกรณี

ดังต่อไปนี)้ 
2.1 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถา่ยที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก  

2.2 นํารูปถา่ยเก่า ที่ถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
2.3 นํารูปถา่ยที่มีววิด้านหลัง ที่ถา่ยเล่น หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ทําวซีา่  
2.4 นํารูปถา่ยที่เป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนใ์นการย่ืนวีซา่ของท่าน  
1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................  
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานที่เกิด ................................................  
3. หมายเลขบัตรประชาชน................................................................................................................................... 

4. ที่อยูปั่จจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................  
......................................................................................................................... รหัสไปรษณยี ์ ............................  
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถอื .....................................................  
5. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกัน

อยู ่
6. สมาชิกในครอบครัว  

6.1  บิดา ......................................................................... เบอร์โทร ...............................................................  
6.2  มารดา ..................................................................... เบอร์โทร ...............................................................  
6.3  บุคคลอื่นๆ .............................................................. เบอร์โทร ...............................................................  

7. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณฉุีกเฉิน...........................................................................................................  
ความสัมพันธ์ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ .............................................................. 
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