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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-ปักกิง่(CA980 : 01.00-06.20) 
เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือ 
หม่ำไถ (รวมค่ำกระเช้ำขึน้-ลง)-ชมววิก ำแพงเมือง
จีนและเมืองโบรำณยำมค ่ำคืน 

   
MINGSUHOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4ดำว 
(พกัทีเ่มืองโบรำณ) 

3 
พพิธิภัณฑ์ไวน์แดงพเิศษ!!! แถมฟรีบร่ันดี ท่ำน
ละ 1ขวด (ปริมำณ 100 ML)-หมู่บ้ำนยุโรป 
วดัลำมะ-ถนนหวงัฟูจ่ิง 

   
HOLIDAY INN  EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระรำชวงัโบรำณกู้กง 
ถนนโบรำณเฉียนเหมิน-กำยกรรมปักกิง่ 

   
HOLIDAY INN  EXPRESS 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4ดำว 

5 องค์เจ้ำแม่กวนอมิกู๋ถ่ำ-ตลำดรัสเซีย-ปักกิง่
กรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนตุลำคม-ธันวำคม 2562 
วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณISLAND-U สำยกำรบินAIR CHINA (CA)โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-ปักกิง่-เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ (รวมค่ำกระเช้ำขึน้-ลง)
ชมววิก ำแพงเมืองจีนและเมืองโบรำณยำมค ่ำคืน 

01.00น. เหินฟ้าสู่ปักกิง่โดยสำยกำรบินAIR CHINAเทีย่วบินที ่CA980 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)   
06.20 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงปักกิ่งเมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส าคญัทางการคา้

ของอาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาลผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำทีภ่ัตตำคำร        
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณกู๋ เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของทั้ งชาวจีนและ

ชาวต่างชาติ น าท่านเท่ียวชมทิวทศัน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋ เป่ยสุ่ยเจ้ิน นอกจากน้ีภายในเมือง
โบราณแห่งน้ียงัมีร้านคา้ของโบราณ ทั้งอาหาร ของท่ีระลึก ขนม รองเทา้ หลากหลายรูปแบบ ทั้ง
แบบดั้งเดิมและปัจจุบนัใหเ้ลือกชอ้ปอีกมากมาย  
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งที่ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนซือหม่ำไถ(รวมค่ำกระเช้ำขึน้-ลง)ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอม่ีหยุน ซ่ึงเป็นอ าเภอ

ทางเหนือสุดของปักก่ิง ก าแพงเมืองจีนด่านน้ีเป็นด่านท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมือง
จีน ถือเป็นด่านท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “The best of great wall in China”เน่ืองจากเป็นก าแพง
เมืองจีนท่ียงัคงสภาพเดิมของสมยัราชวงศห์มิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยงัตั้งอยูบ่นภูมิประเทศ
ท่ีเป็นผาสูงชนั ท าให้มีทิวทศัน์สวยงามมาก หนงัสือพิมพไ์ทมส์จึงจดัอยูอ่นัดนัตน้ๆ ของ 25 แหล่ง
ท่องเท่ียวของโลกท่ีไม่ควรพลาดชม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 
 หลังรับประทำนอำหำร ท่ำนสำมำรถชมวิวก ำแพงเมืองจีนและเมืองโบรำณยำมค ่ำคืนอย่ำงงดงำม 

อสิระให้ท่ำนถ่ำยรูปเกบ็ภำพควำมประทบัใจ 
พกัที ่MINGSU HOTELหรือเทยีบเท่ำ(พกัทีเ่มืองโบรำณ) ระดับ 4 ดำว **** 

วนัทีส่ำม พพิธิภัณฑ์ไวน์แดงพเิศษ!!! แถมฟรีบร่ันดี ท่ำนละ 1ขวด (ปริมำณ 100 ML)-หมู่บ้ำนยุโรป 
 วดัลำมะ-ถนนหวงัฟูจ่ิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดงให้ท่านไดดู้ขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และท่านจะไดล้ิ้ม

รสไวน์อีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้ำนยุโรป ให้ท่านไดช้มบา้นเรือนท่ีตกแต่งสไตล์ต่างๆ เช่น 
ฝร่ังเศสอเมริกาอิตาลีโปตุเกต เป็นตน้ ถือเป็นจุดชมวิวและสถานท่ีพกัผ่อนระดบั 4A ท่ีมีพื้นท่ี
โดยรวมกวา่ 1,500 ไร่ท่ีประกอบไปดว้ยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกลัน่สุรา 
พเิศษ!!! แถมฟรีบร่ันดี ท่ำนละ 1ขวด (ปริมำณ 100ML) 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งที่ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่วัดลำมะ “ยงเหอกง”สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนกัท่ีประทบัของ

จกัรพรรดิหยง่เจ้ินผูเ้ป็นพระราชบิดาของจกัรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาท่ีน่ีไดก้ลายป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะไดน้มสัการพระพุทธรูปอารย
เมตไตรย์ท่ีงดงามโดยเช่ือกนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้นัทน์เพียงช้ินเดียว ซ่ึงประดิษฐานอยู่
ภายในศาลาหม่ืนสุข “วา่นฟู่เก๋อ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวง
ปักก่ิง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 
พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 

วนัทีส่ี่  จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระรำชวงัโบรำณกู้กง-ถนนโบรำณเฉียนเหมิน-กำยกรรมปักกิง่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น าท่านสู่จัตุรัสเทยีนอนัเหมินจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดน้บั
หม่ืนคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านผ่านประตูเข้าสู่
พระรำชวังโบรำณกู้กงซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศห์มิงและชิง รวม 
24 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกวา่ 720,000 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งที่ภัตตำคำร 
  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีม้องโกล เสิร์ฟพร้อมน ้าจิ้มไทยรสเด็ด 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ถนนโบรำณเฉียนเหมิน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในหมู่

นกัท่องเท่ียว เรียกไดว้่ามาปักก่ิงก็ตอ้งแวะมาทางการปักก่ิงไดท้  าการบูรณะซ่อมแซมอาคารท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวนัตกให้เป็นร้านคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมบรรยากาศถนน
วฒันธรรมท่ีอายกุวา่ 600 ปีและซ้ือของฝากของท่ีระลึกต่าง ๆ ได ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 
  น าท่านชมกำยกรรมปักกิง่โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่นโชวห์มุนจาน,โชวค์วงของ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว **** 
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วนัที่ห้ำ  องค์เจ้ำแม่กวนอมิกู๋ถ่ำ-ตลำดรัสเซีย-ปักกิง่-กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
 น าท่านนมัสการองค์เ จ้ำแม่กวนอิมกู๋ ถ่ ำ เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง 

อยู่ภายในสวนกู๋ ถ่ากงหยวนหรือสวนวดัเก่า อดีตพื้นท่ีภายในสวนแห่งน้ีเคยเป็นวดัเก่าสมัย
ราชวงศห์มิง จากหลกัฐานท่ีบนัทึกไวร้าวๆ เม่ือปี ค.ศ. 1545 หรือเม่ือ 470 กวา่ปีก่อน ส่วนองคพ์ระ
แม่กวนอิมประดิษฐานเม่ือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง รวม 3,000 ลา้นหยวน 
บนเน้ือท่ี 836 ไร่ ภายในอุทยานมีเจดียแ์ปดเหล่ียมเกา้ชั้น ฐานสร้างในปีหมิงเจียจ้ิง 1538 ก่อตั้งข้ึน
ในราชวงศห์มิง(เพื่อบูชาพระวญิญาณของผูเ้สียชีวติ) ดา้นหนา้ของเจดียเ์รียกวา่วดัส่งเสริมดวงชะตา
ชีวติ ปลายราชวงศห์มิงและไดรั้บการสร้างใหม่จวบจนปัจจุบนั 


















 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งที่ภัตตำคำรลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ตลำดรัสเซียเพื่อเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผา้ไหมถุงเทา้รองเทา้นาฬิกา 

เป็นตน้  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.35 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินAIR CHINAเทีย่วบินที ่CA979 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... 

**********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********** 
ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริกำรคืองำนของเรำ 

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ปักกิง่...ขนมฝร่ังกฎุจีนี 
เมืองโบรำณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้พพิธิภณัฑ์ไวน์แดง หมู่บ้ำนยุโรป  

5 วัน 3 คืนพกัที่เมืองโบรำณ 1 คืน (CA980/979) 



อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มันณวนัที่12มิ.ย.62เป็นเงิน5,800บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีนปกติ 4 วนัท ำกำรรำคำ 1,650บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม1,125บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ) 
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบสัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่านน ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่9-13ตุลำคม 2562 25,999บำท 25,999บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่19-23ตุลำคม 2562 25,999บำท 25,999บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่24-28ตุลำคม 2562 25,999บำท 25,999บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่6-10พฤศจิกำยน 2562 25,999บำท 25,999บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่20-24พฤศจิกำยน 2562 25,999บำท 25,999บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่4-8 ธันวำคม 2562 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่6-10 ธันวำคม 2562 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่18-22 ธันวำคม 2562 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 

วนัที ่26-30 ธันวำคม 2562 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 15,999 บำท 
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ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ** ในกรณลีูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกนักำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน(เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรกช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำยจ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่1,125บาท(อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทางทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!! 
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ข้อห้ำม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดท างานชุดนกัเรียนนกัศึกษา),ห้ามใส่แวนตาสีด าหรือกรอบแวน่
สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีเดินทำงใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2.ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
เดินทำงพร้อมญำติ 

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2.ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง)ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1.หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือนหำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้  
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ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท ำควำมเข้ำใจศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





SHCAPEK22 ทวัร์คุณธรรม ปักก่ิง...ขนมฝร่ังกฎีุจีน 5 วนั 3 คืนCA980-979) ต.ค.-ธ.ค.62 / 120619 12  

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำนพร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ 
เท่ำน้ัน!!(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 


