CHN BCH6D(TG)APR-JUN

 เฉิงเต๋อ พระราชวังฤดูร้อนปี้ สู่ซันจวง แห่งจักรพรรดิ์คังซี
สวนหลวงใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน
 ชมวัดโปตาลาน้อย วัดผูห่ นิง
 กาแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 หอฟ้าเทียนถาน ถนนคนเดินหวังฝู่ จิ่ง กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้ งตลาดรัสเซีย
 เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิ่ง สุก้ ีมองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง และเสฉวน
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กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

เมษายน – มิ ถนุ ายน 2560

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับ
และอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

วันที่สอง ปักกิ่ ง – เฉิ งเต๋อ – วัดผูห่ นิ ง – พระราชวังฤดูร้อนปี้ สู่ซานจวง
05.30 น. เดินทางถึงนครปั กกิง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมือง
และรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว …..
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยัง เมืองเฉิงเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง
่
) ตัง้ อยูใ่ นมณฑลเหอเป่ ย ตัง้ อยูร่ อบกรุงปั กกิง่ ระยะทางจากปั กกิง่ 380 กิโลเมตร .....เฉิงเต๋อ มีเนื้อ
ทีป่ ระมาณ 300 ตางรางกิโลเมตร เดิมชื่อเมือง เจอโฮล (Jehol) เป็ นเมืองแวดล้อมด้วยภูเขา, ป่ าไม้ มี
ทัศนียภาพงดงาม และเป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังฤดูรอ้ นปี้ ส่ซู านจวง ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นพระราชวังทีม่ สี วนหลวง
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศจีน สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิคงั ซี และเป็ นสถานทีเ่ สด็จแปรพระราชฐานหรือ มาพักผ่อนใน
ฤดูรอ้ นของกษัตริยอ์ กี หลายพระองค์ในราชวงศ์ชงิ ...
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย
นําท่านชมวัดผูห่ นิ ง หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม สร้างในปี ค.ศ.1755 ในรูปลักษณะสถาปั ตยกรรมผสมระหว่าง
ทิเบตและมองโกลภายในมีรปู เจ้าแม่กวนอิมทีแ่ กะสลักจากไม้ 5 ชนิดเป็ นรูปทรงยืนสูง 22 เมตร จึงนิยม
เรียกกันว่าวัดพระใหญ่ .....จากนัน้ นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนปี้ สู่ซานจวง (รวมรถเล็ก) สร้างขึน้ ในสมัย
จักรพรรดิคงั ซี ปี ค.ศ.1703 ภายหลังจากชาวแมนจูยดึ ครองประเทศจีนและตัง้ ปั กกิง่ เป็ นเมืองหลวง
จักรพรรดิจะเสด็จมาประทับพักร้อน และล่า สัตว์ ภายในพระราชวังซึง่ ล้อมรอบด้วยกําแพงยาวประมาณ 10
กิโลเมตรนัน้ มีอาคารน้อยใหญ่ 110 หลัง เช่นอาคารพระราชวัง วัดหลวง ทะเลสาบ ภูเขา ป่ าขนาดย่อม
พืน้ ทีร่ าบ และเป็ นสวนหลวงทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศจีน จนได้รบั การจัดเข้าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนส
โก้ เมือ่ เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 1994
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั FU MAN JIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เฉิ งเต๋อ – โปตาลากงน้ อย – ปักกิ่ ง – พระราชวังฤดูร้อน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเทีย่ วชม พระราชวังโปตาลาน้ อย หรือ วัดผู่ถอจงเชิง่
เมีย่ ว วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉินเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ในปี ค.ศ.1767 เนื่องในโอกาส
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
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ครบรอบอายุ 60 พรรษา โดยจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในทิเบต
ภายในมีอนุสาวรีย์ ช้างหิน และประตูทงั ้ 5 แห่งโดยมีเจดีย์ 5 องค์เรียงจาก
ทิศตะวันออกไปยังตะวันตก คือเจดียส์ ดี าํ เจดียส์ ขี าว เจดียส์ เี หลือง เจดียส์ ี
เขียวและเจดียส์ แี ดง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังคาของวิหารใจกลางมุงด้วย
กระเบือ้ งทองเหลืองชุบทองคําสวยงามยิง่ นัก ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทาง
กลับปั กกิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูเป็ ดปั กกิง่
นําท่านไปยัง ร้านไข่มุก ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก มุกน้าจืด ทีเ่ พาะเลีย้ งในทะเลสาบ และได้นํามุก
ดังกล่าวมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มกุ รวมทัง้ เครือ่ งประดับสําหรับสุ ภาพสตรี
เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็ นต้น .....จากนัน้ นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ อุทยานอวี้เหอหยวน เป็ น
พระราชวังทีพ่ ระนางซูสไี ทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทัง้ เป็ นสถานทีว่ ่าราชการของพระนางด้วย ชมความ
งามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ทข่ี ุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจําลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึง่ ล้วนแต่
สวยงามตระการตา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูอาหารเสฉวน
นําท่านเข้าทีพ่ กั : YITEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
ปักกิ่ ง – จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น – พระราชวังกู้กง – กายกรรมปักกิ่ ง - ถนนหวังฝู่ จิ่ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นําท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น จัตุรสั ทีก่ ว้างทีส่ ุดในโลกชม
ศาลาประชาคมทีส่ ามารถบรรจุคนได้นบั หมืน่ คน,อนุสาวรียว์ รี ชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก ,ชม
พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึง่
ในอดีตเคยเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ รวม 24 รัชกาล
ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999
ห้อง บนเนื้อทีก่ ว่า 720,000 ตรม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเยีย่ มชม สถาบันการแพทย์แผนโบราณจีน ซึง่ ผลิตยาสมุนไพรบํารุงและรักษาอาการของโรค
ต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี เรือ่ งยาสมุนไพร
สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน …..นําชมกายกรรมปักกิ่ ง ชื่อก้องโลก ชมงิว้ เปลีย่ นหน้ากาก และการ
แสดงทีง่ ดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนู สุกม้ี องโกล
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….นําท่านไปยัง ถนนหวังฝู่ จิ่ ง ถนนคนเดินบรรยากาศแบบยุโรปมีตกึ ทีท่ นั สมัยสวยงามมากมายและเป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งทีม่ สี นิ ค้านานาชนิดเช่นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า ขนม ยาจีนต่างๆ เป็ นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
นําท่านเข้าทีพ่ กั : YITEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่หก

ปักกิ่ ง - กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – เส้นทางเทพเจ้า – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิ มปิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นําท่านเดินทางออกนอกตัวเมืองปั กกิง่ .....นําท่านเยีย่ มชม
โรงงานผลิตและจําหน่าย บัวหิ มะ หรือ เป่ าฝู่ หลิ ง ซึง่ เป็ นยาทาแก้ไฟ
ไหม้ นํ้าร้อนลวกทีค่ นไทยรูจ้ กั และนิยมใช้กนั มาก จากนัน้ นําท่านไป
ยังบริเวณ ด่านจูหยงกวน เพื่อขึน้ ชม กาแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิง่
มหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว
10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้าง
นานนับ 100 ปี อิสระเทีย่ วชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
หมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านไปชม เส้นทางเทพเจ้า เส้นทางเดินเท้าทีท่ อดตัวยาว
จากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เข้าสู่ สุสานฉางหลิ ง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
สุสาน 13 กษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์หมิง ในความเชื่อของคนจีน
จักรพรรดิ คือ โอรสแห่งสวรรค์ เดินทางจากสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์
เมือ่ สวรรคตแล้วก็ตอ้ งกลับสูส่ วรรค์ตามเส้นทางนี้ บริเวณสองฝั ง่ มี
รูปปั ้นมนุษย์ 12 คนและรูปปั น้ สัตว์อกี 24 ตัว คือ สิงโต,อูฐ,ช้าง, ม้า
, กิเลนและเซีย่ จือ้ (สัตว์ในตํานานคล้ายยูนิคอร์น) อย่างละสีต่ วั ในอิรยิ าบถทีแ่ ตกต่ างกัน เรียงรายอยู่
ตลอดสองข้างทาง .....จากนัน้ นําท่านสู่ ร้านหยก ชมสินค้าหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีช่อื เสียง
ของประเทศจีน ท่านสามารถเลือกซือ้ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก .....นําท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิ มปิ ค
2008 ซึง่ ออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า สนามกีฬารังนก และสระว่ายนํ้าแห่งชาติ
ซึง่ มีรปู ทรงภายนอกคล้ายก้อนนํ้าขนาดใหญ่ กําแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองนํ้าเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา…..
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) เมนูอาหารกวางตุง้ + ห่านพะโล้ฮ่องกง
นําท่านเข้าทีพ่ กั : YITEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
หอฟ้ าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย –กรุงเทพฯ
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เช้า

กลางวัน
.........
17.05 น.
21.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (13) นําท่านชม หอบวงสรวง
เทวดาฟ้ าดิ นเทียนถาน สถานทีป่ ระกอบพิธบี วงสรวงเทพยดาแบบป้ าย
บรรพบุรษุ ของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนําท่านชมกําแพง
สะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อนั ร่มรื่นของชาวจีนทีม่ า
ออกกําลังกายและพักผ่อน จากนัน้ นําท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย ตลาด
ขายสินค้าราคาถูกทัง้ ขายส่ง และปลีก เช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา
ตุ๊กตาอิสระกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************

รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ 4 ร้าน เช่ น ร้านหยก บัวหิ มะ ร้านยาจีน และไข่มกุ ซึง่ ระบุอยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ
ทัง้ สิน้
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) เมษายน – มิ ถนุ ายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
ไม่มีเตียงเสริ ม
เพิ่ ม

15-20 เมษายน 2560
2-7, 9-14 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม – 4 มิ ถนุ ายน
13-18 มิ ถนุ ายน
27 มิ ถนุ ายน – 2 กรกฎาคม

30,500
30,500
30,500
30,500
30,500

32,500
32,500
32,500
32,500
32,500

31,500
31,500
31,500
31,500
31,500

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
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อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่ นคนละ 10 หยวนต่ อวัน ต่อท่ าน (5วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 300 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (แก้ไขวันที่ 2 ธันวาคม 2559)
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้ ,
หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า
และหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
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สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่ างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณี วีซ่าไม่ผ่านการพิ จารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้ น ต้ องชาระค่าธรรมเนี ยมการ
ดาเนิ นการเล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้ กบั ศูนย์บริ การยื่น
ขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด *** บัญชี กระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 - 1 – 01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
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ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และ
ปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
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(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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