ปักกิง 3 มรดกโลก พระราชว ังกูก
้ ง , กําแพงเมืองจีน , พระราชว ังฤดูรอ
้ น
้ ยสวยงามและตืนเต้นเร้าใจ
อล ังการโชว์กายกรรมปักกิง อ่อนชอ
อาหารพิเศษ เป็ดปักกิง , หม้อไฟมองโกล , บุฟเฟ่ต์ GOLDEN JARGUAR
้ ปปิ งจุใจ ถนนหว ังฝูจงิ , ถนนอาหารตงห ัวเหมิน , ตลาดร ัสเซย
ี
ชอ

กําหนดเดินทางวันที่ 19-24, 20-25 กุมภาพันธ 2558
วันแรก
23.30น.

วันทีสอง
03.00 น.
07.40 น.

เที่ยง

( 6 วัน 4 คืน )

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร U สายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน (MU) โดยมีเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

กรุงเทพฯ – นานกิง – สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น – กําแพงเมืองโบราณ – ตลาดฟูจอเมี
ื ยว
เหินฟาสูเมืองนานกิง โดย สายการบิน ไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU……….. (ไฟลเหมาลํา)
ถึง ทาอากาศยานเมืองนานกิง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานชม
สุสานดร.ซุนยัดเซ็น “จงซานหลิง” ซึ่งสรางขึ้นหลังจากดร.ซุนยัดเซ็นถึงแกอาสัญกรรมในป ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20
เอเคอร (8 เฮคตาร) มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสูหออนุสาวรีย ซึ่งหอนี้มีหลังคาดินเผาเปนกระเบื้องสีน้ําเงิน สวนอาคารที่
เก็บศพอยูทางตอนลางจากหออนุสาวรียลงมาเล็กนอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานชม กําแพงเมืองนานจิง (City Wall of Nanjing) กําแพงเมืองโบราณ
ที่ยาวที่สุดในโลกรวมความยาวกวา 30 กิโลเมตร กําแพงเมืองนานกิงหรือเรียกวากําแพงเมืองหมิง (Ming City Wall) ออกแบบ

ค่ํา

วันทีสาม
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันทีสี
เชา

เที่ยง

ค่ํา

โดยจู หยวนจางหลังจากทานสถาปนาราชวงหมิงขึ้นปกครองแผนดินจีน การกอสรางตองใชเวลานานกวา 20 ป อิฐแตละกอน
ที่นํามาใชสรางกําแพงนั้นจะมีการสลักชื่อของแรงงานเอาไวเพื่อที่วาในกรณีที่มีกอนใดเสียหายจะไดลงโทษถูกคนอันแสดงถึง
การปกครองที่เด็ดขาดของจูหยวนจาง จากนั้นนําทานชอปปงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยว เปนตลาดจําหนายสินคาพื้นเมือง สําหรับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาถึงนานกิง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานกลับที่พัก YINMAO HOTEL หรือเทียบเทา

นานกิง – รถไฟความเร็วสูงสู่ “ปั กกิง” – พระราชวังฤดูรอ้ น – ไข่มุก – ถนนหวังฟูจงิ
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนําทาน เดินทางสูสถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางสูปกกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง
นวัตกรรมใหมลาสุดของประเทศจีน ซึ่งสามารถยนระยะทาง 1,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 5 ช.ม.
เทานั้นดวยความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูตัวเมืองปกกิ่ง ชม พระราชวังอี้เหอหยวน เปนพระราชวังที่จักรพรรดิ
เฉียนหลง ทรงสรางพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อ ค.ศ. 1750 มีเนื้อที่
กวางขวางถึง 290 เฮกตาร พื้นที่ 3 ใน 4 เปนทะเลสาบที่ขุดขึ้นชื่อวา ทะเลสบคุนหมิง เพื่อนําดินไปถมเปน ภูเขาหมื่นป “วาน
โซวซาน” พระราชวังฤดูรอนถูกปลนและเผาทําลาย 2 ครั้งโดยชาวตางชาติพระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะวังนี้ทั้ง 2 ครั้ง และได
ขยายตอเติมออกไปอีกกวางขวาง ใชเวลาทั้งหมด 9 ป กับเงินจํานวนมหาศาลที่เปนงบประมาณของกองทัพเรือ จากนั้นแวะชม
โรงงานไขมุกน้ําจืด ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑไขมุก ไมวาจะเปนเครื่องประดับ หรือครีมไขมุก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานสู หวังฝูจิ่ง ยานเศรษฐกิจใจกลางเมืองปกกิ่ง ใหทานไดอิสระชอปปงหรือ
ถายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก CITYINN HOTELหรือเทียบเทา

จัตุรสั เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กูก้ ง” – ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์แผนโบราณ– ผีเซียะ
ถนนเฉียนเหมิน – กายกรรมปั กกิง
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศ
จีนยุ คใหม สถานที่จัดงานพิ ธีเ ฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตา งๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ร ะลึกกับอนุส าวรียวี รชน ศาลา
ประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง นําทานขา สู พระราชวั งตองหามกูก ง สถานที่วาราชการและที่ ประทั บของ
จักรพรรดิ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่คงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบน
พื้นที่ 720,000 ตร.ม. นําทานชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆ ถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการพระ
ตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา แลวนําทานสู ศูนยวิจัยทาง
การแพทยแผนโบราณ เพื่อฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมา
นานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ใหทานรับบริการนวดเทา คลายความเมื่อยลา ฟรีไมมีคาใชจาย
(กรณีไมนวดฝาเทากรุณาชําระเพิ่ม ทานละ 100 หยวน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม พิพิธภัณฑผีเซี่ยะ ชมเทพเจาแหงโชคลาภของจีน ชาวจีนเชื่อวาเปน
สัตวซึ่งนํามาซึ่งโชคลาภของผูที่ครอบครอง จากนั้นนําทานเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่
ทองเที่ยวแหง ใหมลาสุดของปกกิ่ง เปดใหเที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่เขารวมพิธี
แขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 หลังจากรัฐบาลปกกิ่งไดปดปรับ ปรุงบูรณะ และกอสรางสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนในยุคสมัย
ราชวงศชิง ราชวงศสุดทายกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเกาๆ สมัยราชวงศชิง บริเวณสองฝงถนน มี
ทั้งภัตตาคาร รานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาของที่ระลึกในรูปแบบของปกกิ่ง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง สุดหรรษาที่มีชื่อเสียงบันลือโลกและงดงามเปนอันดับ 1
ในกรุงปกกิ่ง นําทานเขาสูที่พัก CITYINN HOTEL หรือเทียบเทา

วันทีห้า
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันทีหก
เชา

เที่ยง

ค่ํา
........... น.
........... น.

บัวหิมะ – กําแพงเมืองจีน – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย – GOLDEN JARGUAR
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังจากอาหารนําทานชม โรงงานบัวหิมะ ใหทานไดรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของยาบัวหิมะ
สมควรแกเวลานําทานชมความยิ่งใหญของ กําแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ซึ่งสรางในสมัยจักรพรรดิฉินซี
ฮองเต มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแรงงาน 300,000 คน ใชเวลาสรางนานนับ 10 ป นําทานสู โรงงานหยก ให
ทานไดชมการผลิตเครื่องประดับที่ทําจากหยก และสินคาภายในโรงงาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษสุกี้หมอไฟมองโก หลังอาหารจากนั้นเยี่ยมชม โรงงานผาไหมจีน ที่ขึ้นชื่อทั่ว
ประเทศจีน สินคาเปนที่นิยมเชนผาหมนวมไหม เสื้อผาตางๆ นําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย ใหทานไดอิสระชอปปงตาม
อัธยาศัย ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา นาฬิกา กระเปา เครื่องไฟฟา ฯลฯ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานกลับที่พัก CITYINN HOTEL หรือเทียบเท่า

ปั กกิง – รถไฟความเร็วสูง “นานกิง”- ผ่านชม สะพานข้ามแม่นาแยงซี
ํ
เกียง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําทาน เดินทางสูสถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางสูเมืองนานกิง โดยรถไฟความเร็วสูง นวัตกรรม
ใหมลาสุดของประเทศจีน ซึ่งสามารถยนระยะทาง 1,318 กิโลเมตร จากการเดินทาง 12 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 5 ช.ม. เทานั้นดวย
ความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตร ตอ ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานนั่งรถชม สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง เปนสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง
แหงแรกของชาวจีน ออกแบบและสรางขึ้นมาเอง เริ่มการกอสรางในป ค.ศ.1960 และสรางเสร็จในป ค.ศ. 1968 สะพานนี้เปน
สะพาน 2 ชั้น ชั้นบนเปนทางรถยนต มีความยาว 4,598 เมตร กวาง 15 เมตร มีชองเดินเทากวาง 2.25 เมตร ชั้นลางเปนทางรถไฟ
ความยาว 6,772 เมตร กวาง 14 เมตร มีสองชองทาง รถไฟสามารพสวนกันได หัวสะพานทั้งสองขางสรางเปนปอม สูง 70 เมตร
ภายในมีลิฟทขึ้นลง แมน้ําแยงซีเกียงเปนเสนแบงเขตภาคเหนือและภาคใต การสรางสะพานขามแมน้ําสายนี้ จึงมีประโยชน
อยางมหาศาลตอการขนสงสินคาระกวางสองภาค
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน
นําทานเหินฟากลับเชียงใหม โดย เที่ยวบินที่ MU……. (ไฟลเหมาลํา)
(วันรุงขึ้น) เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ ** ไมมแี จกกระเปา **
วันเดินทาง
19 – 24, 20 – 25 กุมภาพันธ 2558

ผูใหญ
*ราคาทัวรพิเศษไมมีราคาเด็ก*

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

20,999.-

4,500.-

ิ ค ้าพืนเมือง
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให ้มีการประชาสัมพันธ์สน
ให ้นักท่องเทียวทัวไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล คือ ร ้านชาก ้อน,ชาหลงจิง,หยก,บัวหิมะ,ไข่มก
ุ , ผ ้าไหม ทีต ้องเข ้า เพือเป็ น
การแลกเปลียนความรู ้ ในด ้านของการค ้าขาย แนะนํ าสินค ้าหลักของประเทศจีน
เนืองจากเป็ นราคาพิเ ศษ เมือท่า นเดิน ทางไปก ับคณะแล้ว ขอความกรุณ าให้ท ่า นตามคณะท่อ งเทียวตามรายการ ซึงอาจจะมีก าร
เปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจะไม่ทอ
่ งเทียวตามรายการในแต่ละว ัน ทางบริษ ัทฯ ขอความกรุณาให้ทา
่ นชําระเงิน
เพิม 2,000 บาท ต่อว ันต่อท่าน เนืองจากราคาท ัวร์ เป็นราคาพิเศษซีงได้ร ับการสน ับสนุนจากการท่องเทียวและร้านค้าต่างๆ

อัตราคาบริการนี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ (ชาเตอรไฟล) ชั้นประหยัด
- คาโรงแรมที่พัก
- คาอาหารตามรายการ
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- คาภาษีสนามบิน
- คาธรรมเนียมวีซาจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ
- คารถโคชปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ

*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระคาใชจายสวนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
-คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
- คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาโทรศัพท, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเปาประมาณ 5 หยวนตอหอง
- คาทิปไกดวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, คาทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, หัวหนาทัวรไทย วันละ 10 หยวนตอวันตอคน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกับทางบริษัทฯ
- ชําระคาใชจายสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อมัดจําแลวทานสามารถหาผู
เดินทางมาเปลี่ยนแทนในชวงเวลาที่ทันกําหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซาไดเทานั้น

@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @

สําหรับผูเดินทางพาสปอรตไทย
1.
2.

ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
1.
ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2.
สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ป ใชฉบับจริง)
3.
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)
4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแลวแตสถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 500 บาท (ยกเวน ไตหวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต + รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2
ใบ + ที่อยูที่เมืองไทย และที่อยูที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเปนฉบับภาษาอังกฤษ (ถามี)
4.4. หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติดังนี้
1. ชาวตางชาติพมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส เวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทางไปยื่นวีซา
เอง เนื่องจากบริษัททัวรไมสามารถยื่นวีซาแทนใหลูกคาได และกรณีที่ลูกคาเปนนักทองเที่ยวไมมใี บอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตอง
เดินทางกลับไปยื่นวีซาที่สถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเทานั้น

2. ชาวตางชาติยุโรป ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) บริษัททัวรสามารถยื่นวีซาแทนใหลูกคาไดคะ(แตวีซาจะผานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
สถานทูตพิจารณา) กรณีถาลูกคาเปนนักทองเที่ยวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทางกลับไปยื่น วีซาที่สถานฑูตจีน
ประจําประเทศของตัวเองเทานั้น
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิม่ ทานละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิ เสธ ไม่รบั เล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
นํารูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
หมายเหตุ

-เนื่องจากเปนไฟลทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถนํามาคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิดปญหาทาง
การเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวางการเดินทาง กรณี
กระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสายการบินที่จะ
รับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถเดินทางได
รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียก
คาบริการ

พาสปอรตควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
 หามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา 1000 มิลลิลิตรตอทาน นําติดตัวขึ้นเครื่องและขนาดของ
บรรจุภัณฑแตละชิ้นหามเกินกวา 100 มิลลิลิตรตอบรรจุภัณฑ
 สําหรับทานที่ตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสูตางจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได
ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาทําใหตองซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีความแปรปรวน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง โดยจะแจงใหทานทราบกอนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทานละๆ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซา จีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________

เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปเกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูปจจุบัน ___________________________________________________________________________________
เบอรโทรบาน__________________ เบอรมือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรตดิ ตอ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________

