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WONDERFUL CHINA
ตะลุยแดนมังกร เมืองหลวงที่ยงิ่ ใหญ่ ของจีน
งานแสดงพืชสวนโลก Beijing Expo 2019

5 วัน 3 คืน

18,999.-

กําหนดเดินทาง : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562

ไฮไลท์








ชวนคุณเหินฟ้าสู่ แดนมังกร โดยสายการบินไทย
พิชิตกําแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก บนความยาวหมืน่ ลีท้ ี่ท้าคุณก้ าวไปให้ ถึง
สั มผัสก่อนใคร!! Beijing Expo 2019 ตื่นตากับความอลังการในงานระดับโลก เพลิดเพลินกับความสวยงามของพันธุ์ไม้ นานาชนิด
เที่ยวชมพระราชวังต้ องห้ ามที่รวมประวัติศาสตร์ อันยาวนานของชาวจีนไว้ ที่นี่ และชมความยิ่งใหญ่ ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เที่ยวชมถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็ นย่ านการค้าแหล่ งใหญ่ ใจกลางเมือง มีประวัติความเป็ นมากกว่ า 600 ปี
ช้ อปปิ้ งกันให้ จุใจที่ตลาดรัสเซีย และ ถนนหวังฝูจิ่ง ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ฯลฯ
อิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ ดปักกิ่ง สุ กมี้ องโก อาหารจีนพืน้ เมือง ฯลฯ
วันแรก

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

(MM) ทัวร์จีน_ตะลุยแดนมังกร-เมืองหลวงที่ยงิ่ ใหญ่ของจีน - งานแสดงพืชสวนโลก Beijing Expo 2019 5 วัน 3 คืน (TG)
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พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ D ประตู 2-3
สายการบิน THAI AIRWAY (TG) พบเจ้าหน้ าที่ คอยให้ การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่ อนขึน้ เครื่อง

23.50 น

เหินฟ้าสู่ มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) เที่ยวบินที่ TG 674

วันที่สอง

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้ านนวดเท้ า - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ช้ อปปิ้ งหวังฝูจงิ่

05.30 น.

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง....ปัจจุบนั ปักกิ่งเป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจี น ซึ่ งมี
ฐานะเที ย บเท่ ากับ มณฑลหลัง จากปั ก กิ่ ง ได้รั บการจัด ตั้ง เป็ นเมื อ งหลวงของสาธารณรั ฐประชาชนจี นในปี 1949
โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่ งได้พฒั นาอย่างรวดเร็ วอย่างเหลือเชื่อ ปั จจุบนั นี้ ปักกิ่ งมีถนนที่
สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทนั สมัยกลายเป็ นเมืองใหญ่ของ
โลก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ย วชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติ ภาพอย่างสวรรค์) เป็ นจัตุรั สที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ท้ งั สิ้ น 440,000 ตารางเมตร
สามารถจุประชากรได้ถึ ง 1,000,000 คน ปั จจุบนั จัตุรั สเทีย นอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลางเมือ งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สัญลัก ษณ์ ของประเทศจี นใหม่ซ่ ึ งเป็ นสถานที่จ ัดพิ ธีฉลองเนื่ องในโอกาสสําคัญต่างๆซึ่ ง บริ เวณนั้นยังเป็ นที่ต้ งั ของ
อนุสาวรีย์วรี ชนศาลาประชาคม จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียน
อันเหมินที่ต้ งั อยู่ทางทิศเหนื อสุ ดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนื อเสาธงกลางจัตุรัส จากนั้น
เที่ยวชม พระราชวังต้ องห้ าม THE FORBIDDEN CITY สร้ างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่ งราชวงศ์หมิง เป็ นทั้ง
บ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้ น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน
กว่า 500 ปี มี ชื่อ ในภาษาจี นว่ า ‘กู้ก ง’ หมายถึ ง พระราชวัง เดิ ม มี ชื่อ เรี ย กอี ก อย่างหนึ่ ง ว่ า ‘จื่อ จิ้น เฉิ ง ’ ซึ่ งแปลว่ า
‘พระราชวัง ต้ อ งห้ า ม’ เหตุ ที่ เ รี ยกพระราชวัง ต้อ งห้ า ม เนื่ อ งมาจากชาวจี น ถื อ คติ ใ นการสร้ า งวัง ว่ า จัก รพรรดิ
เปรี ยบเสมื อนบุตรแห่ งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่ ง สวรรค์จึง ต้องเป็ น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถ
ล่วงลํ้าเข้าไปได้ โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นสิ่ งก่อสร้ างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตาราง
เมตร นําท่านชมอาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมตําหนักว่าราชการพระตําหนักชั้นใน ห้อง
บรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไท่ นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ให้ท่านได้ชมการ
สาธิตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ

เช้ า

เที่ยง

(B/L/D)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

นําท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิ ดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม
2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกที่เข้าร่ วมพิธีแข่งขันกี ฬาโอลิมปิ กปี 2008 หลังจากรัฐบาลปั กกิ่ งได้ปิดปรับ ปรุ ง
บูร ณะ และก่อ สร้ างสถาปั ตยกรรมอาคารบ้านเรื อนในยุคสมัย ราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่ อนการเปลี่ย นแปลงการ
ปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริ เวณสองฝั่งถนน มีท้ งั ภัตตาคาร ร้ านค้าจําหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง
และสิ นค้าของที่ระลึกในรู ปแบบของปักกิ่ง จากนั้นพาทุกท่าน ช้ อปปิ้ งศูนย์ การค้าหวังฟู่ จิง่ ซึ่ งเป็ นที่ชอ้ ปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองปักกิ่ง เป็ นถนนเส้นยาวๆ สําหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสิ นค้า พลาซ่ า และร้ านค้าน้อยใหญ่
เรี ยงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่ วนใหญ่เป็ น
ร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้ อ นอกจากนี้ บริ เวณใกล้เคียงยัง
มีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่ งน่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ป ช้อปปิ้ ง ชมวิว
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร --- มือ้ พิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง 
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

คํา่

วันที่สาม

บัวหิมะ - กําแพงเมืองจีนด่ านจวียงกวน - งานแสดงพืชสวนโลก 2019 Beijing International Horticultural (B/L/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นเลือกซื้ อยาสมุนไพรและครี มยาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของรัฐบาลจี น ได้แก่ เป่ าฟู่ หลิง หรือ บัวหิมะ นําท่านเดินทางสู่
กําแพงเมืองจีนด่ านจวียงกวน ซึ่ งเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิ โลเมตร)
สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูร้ วบรวม
ประเทศจีนให้เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านําวัสดุที่ใช้ก่อสร้ างกําแพงแห่ งนี้ มาสร้ าง
กําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กาํ แพงที่มีความยาวรอบโลก จากความยาวมากดังกล่าวนี้ เอง กําแพงนี้ จึง
ได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า ‚ กําแพงหมื่นลี้‛ ...ให้ท่านได้สมั ผัส ตํานานแห่งความรัก 1 ใน 4 ของเมืองจี น เกี่ ยวกับ
กําแพงเมืองจีนเมิ้งเจียงหนี่

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อิ่มอร่ อยกับเมนูสุกีม้ องโก
นําท่านเข้าชมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 หรือ Beijing EXPO 2019 งานแสดงพืชสวน
โลก 2019 Beijing Expo นับเป็ นมหกรรมพืชสวนที่ใหญ่ที่สุดที่จดั ขึ้นโดยรัฐบาลจีนและนครปั กกิ่ ง งานนี้ จะจัดขึ้นเป็ น
เวลา 162 วัน ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2019 โดยเป็ นการเข้าร่ วมจัดแสดงนิ ทรรศการและให้บริ การข้อมูล
ด้านสิ นค้าเกษตร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ
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อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ให้ ท่านได้ มีเวลาชื่นชมความสวยงามของต้นไม้ และดอกไม้ ภายในงาน 
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันที่สี่

ร้ านผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - หยก - สนามกีฬารังนกและสระว่ายนํ้า (ด้ านนอก)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อ ‚ผีเซี๊ยะ‛ ซึ่ งชาวจีนเชื่อว่าจะนําโชคลาภเงินทองมาให้พร้ อมทั้งคอยเฝ้ าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผี
เซี๊ ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา นําท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา ‚อี้เหอหยวน‛ อุทยานที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อนอุทยานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมี
ชีวิตอยู่ ‚พระราชวังฤดูร้อน‛ จึงเปรียบเสมือนเป็ นศูนย์ บัญชาการของพระนาง ทั้งยังเป็ นคุกคุมขังพระจักรพรรดิกวาง
สู หลังจากที่จกั รพรรดิกวางสู ไม่เชื่อฟังคําสัง่ ของพระนาง ทําการปฏิรูปจีนตามข้อเสนอของ คังอิ่วหวุย ปัจจุบนั ที่คุมขัง
จักรพรรดิกวางสู และพระมเหสี ที่เรี ยกว่า "หอหยก" ก็ยงั ถูกบูรณะไว้ให้นกั ท่องเที่ยวชมอยู่ ภายในพระราชวังฤดูร้อน
ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่ า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยงั ขึ้นชื่อในฐานะ
ของความวิจิ ตรทางศิล ปะ เนื่ อ งจาก บรรจุ ไปด้ว ยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ ทั้ง ภาพดอกไม้ ต้นไม้ สิ่ ง ปลูก สร้ างใน
วรรณกรรม เรื่ องราวในวรรณคดี มากมาย เช่น ไซอิ๋ว โดยทั้ง 4,000 ภาพนั้นไม่ได้เป็ นภาพที่วาดขึ้นอย่างสั่วๆ เพราะ แต่
ละภาพนั้นมีเรื่ องราวในตนเองทั้งสิ้ น

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านชม ‚โรงงานผลิตหยก‛ ที่ข้ ึนชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็ นสิ่ งที่ให้ความคุม้ ครอง จากนั้นนําท่าน
ชมสนามกีฬาแห่ งชาติและสระว่ ายนํ้า ซึ่ งสนามกี ฬาหลายแห่ งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกี ฬาชื่อดังของ
โลก โคลิเซี่ ยมแห่งโรม แต่สนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปั กกิ่ งนี้ พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้
เอื้ออํานวยต่อสิ่ งแวดล้อมปัจจุบนั มากขึ้นสถาปนิ กจากสวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron ต้องการที่จะช่องระบาย
อากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นงั่ อาจถือได้ว่า เป็ นสนามกี ฬาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ใหญ่
ที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกล่าวซึ่ งจะใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก"
ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทาํ ด้วยวัสดุโปร่ งใส อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรู ปทรง
ชามสี แดง ซึ่ งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจี น ภาพโครงสร้ างของสนามกี ฬาแห่ งนี้ จึ งดูคล้ายพระราชวังสี แดง ที่
อยูภ่ ายในรั้วกําแพงสี เทาเขียว ซึ่ งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
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 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันที่ห้า

ร้ านยางพารา - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

(B/L/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากยางพารา เป็ นในลักษณะสิ นค้าที่ แปรรู ป เช่น หมอน ที่นอน และสิ นค้าเพื่ อสุ ขภาพ
พร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ นําท่านช้อปปิ้ งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้ อสิ นค้า Brandname ก้อป
ปิ้ อาทิ เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง

17.05 น.

นําท่ านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ด้ วยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) เที่ยวบินที่ TG 615

21.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ******************

ข้ อควรควรทราบ :
 การเดินทางไปท่ องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้จกั คือ
หยก, ชา, บัวหิมะ, ผีเซี๊ยะ, ยางพารา ซึ่งจําเป็ นต้องใส่ ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้ กับนักท่ องเทีย่ ว
ทราบว่า ร้ านทุกร้ านที่ใส่ ในรายการทัวร์ จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 60–90นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อ
ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่ มีส่วนได้ เสี ยในการขายสินค้าจากร้ านช้ อปปิ้ ง
ขึน้ อยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก สิ นค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
 สํ าหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้แจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กําหนดวันเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

16-20 พฤษภาคม 2562
(วันวิสาขบูชา)

19,999

22,999

4,500

14-18 มิถุนายน 2562

18,999

21,999

4,500

12-16 กรกฎาคม 2562
(วันอาสาฬหบูชา)

19,999

22,999

4,500
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้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน**
ั้
ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ **

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
่ จีน(แบบเดีย
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา
่ ว) ท่านละ 1,650 บาท**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรานี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดําเนินการ 5-7 วันทําการ)
ค่าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่ าน / ทริ ป

หากมีหัวหน้ าทัวร์ จ่ ายค่าทิปเพิ่ม รวม 250 หยวน/ ลูกค้า 1 ท่ าน / ทริ ป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
 กรณี ผเู้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ ที่กาํ หนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน
 หากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่
มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่
สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่วนได้
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสือเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปนุ่ เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทํา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
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(MM) TG79
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สํ านักงานใหญ่ ) 8/29 ถ.สุ คนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์ : 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน
ที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาต นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดําเนินการ 5-7 วันทําการ
 ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว
 หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชาํ รุ ด มีหน้าว่าง
สําหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว 48x33 มม. จํานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาวห้ามใช้รูปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้ รูปสําหรับยืน่ วีซ่า หน้ าที่สอง สําคัญมาก)
 หลักฐานส่ วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียน
สมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสี ยชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามี)

 กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สําเนา) และสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
อายุต่าํ กว่า 6 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สําเนา) และแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/ และสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

 เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทําหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอําเภอ









หรื อเขตที่ท่านอยู่
กรณีทาํ งานเกี่ยวกับสื่ อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสื อรับรองการทํางานโดยระบุ ชื่อ
ตําแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะทําตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทํางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง เท่านั้น และ
อยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยนื่ วีซ่าด้วยตนเอง
กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่รับยืน่ วีซ่า
ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทําทําวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
บริ ษทั ฯ รับยืน่ วีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวั ที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม 500-800 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ยนื่ ดังนี้ สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท
บริ ษทั ฯ ไม่ รับยืน่ วีซ่าให้ หนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถาน
ฑูต
กรณียนื่ วีซ่าด่ วน (ใช้เวลาดําเนินการ 2- 3 วันทําการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท
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กฎการใช้ รูปถ่ ายสํ าหรับยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คําร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทําการยืน่ คําร้อง 2
ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่ วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรู ปตัวอย่าง
รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คําร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก
หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทําท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงน
หน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบ
หนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับ บริ เวณ คอ และ หู
รู ปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชาํ รุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อมืดจนเกินไป
ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสําหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป หรื อเสื้อสี ที่กลืนกับฉากพื้นหลัง ห้ามใส่ ชุดข้าราชการ ชุดนักเรี ยน

สําหรับกฎของรู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องกรุ ณากด
ที่นี่ ทางศูนย์วีซ่าจีนประจํากรุ งเทพฯ จะต้องเรี ยนผูย้ นื่ คําร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมตั ิวีซ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่าย
ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูย้ นื่ คําร้องจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
หมายเหตุ



ผูย้ นื่ ขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่ มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจ
ถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้อง
ใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน



แผนกวีซ่าไม่ รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้ าออก 1 ครั้ง เท่ านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทาง
บริษัทฯจึงจะทําการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้

โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
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หนังสื อเดินทางต่างชาติ
 หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) พาสปอร์ ต+รู ปถ่ายสี 1.5 x 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่อยู่
+ใบอนุญาตทํางาน (ถ้ามี)
 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอีย ดที่อยู+่ ใบอนุญาตทํางาน
 หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
สถานทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ทางสถานทุตจีน ได้ มกี ารปรับเปลีย่ นระบบการยืน่
วีซ่าโดยสามารถยืน่ เอกสารขอวีซ่าผ่ านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มี
การปรับเปลีย่ น ค่ าวีซ่าและค่ าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/
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ข้ อมูลและรายละเอียดสําหรับการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการขอวีซ่า **
กรุณากรอกด้ วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ าย

□ หย่ า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้าน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มือถือ.....................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ตําแหน่ งงาน.............................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ใครเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ านมีประกันสุ ขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนมาก่ อนหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้ อมระบุความสั มพันธ์ :
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสั มพันธ์ ................................
ชื่อผู้ตดิ ต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์ โทรศัพท์ ...................................................
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