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DE-CA07 : ทวัรป์กักงิ กําแพงเมอืงจนี 5 วนั 3 คนื (CA) 
 

 
  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ + พระราชวงักูก้ง 

 หอบชูาเทยีนถาน + กายกรรมปกักงิ 
 พระราชวงัฤดรูอ้น + THE PLACE 
 กาํแพงเมอืงจนี + พพิธิภณัฑห์ุน่ขผีงึ 
 ชอ้ปปิงจใุจ ถนนหวงัฟูจงิ + ตลาดรสัเซยี  

*** กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ จํานวน 150 หยวน/คน *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ  
22.00 น.  คณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชนั 4 ประตู 9 

บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ AIR CHINA ( CA ) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง 

วนัทสีอง กรงุเทพฯ - ปกักงิ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - รา้นนวดเทา้ - หอบชูาเทยีนถาน - 
   กายกรรมปกักงิ 
01.05 น. เหริฟ้าสู ่ ปกักงิ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA 980   
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06.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิกรุงปักกงิ เมืองประวัตศิาสตร์เก่าแก่ เดมิทีปักกงิเคยเป็นเมืองสําคัญทางการคา้ของ
อาณาจักรเยยีนเมอื 500 ปีกอ่นครสิตกาล นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบตมิซําทภีตัตาคาร   
นําทา่นสู ่ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจุคนไดนั้บหมนืคน ชม
อนุเสาวรยีว์รีชน ใหท้า่นถา่ยภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ  จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวงั 
กูก้ง ซงึในอดตีเคยเป็นทปีระทบัของจักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้ง
ตา่งๆ ถงึ 9,999 หอ้ง บนเนอืทกีวา่ 720,000 ตารางเมตร  

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 
บา่ย              นําทา่นแวะรา้น นวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุให ้

การไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ จากนันนําทา่นชม หอบูชาเทยีนถาน ซงึกอ่สรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมที
สงา่งาม มคีวามสงู 38 เมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1420  

คาํ  รบัประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุง้ 
นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พกัท ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทสีาม พระราชวงัฤดรูอ้น - รา้นไขม่กุ - รา้นใบชา - ผา่นชม สนามกฬีารงันกและสนามกฬีาวา่ยนาํ - 
  THE PLACE     
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
  นําทา่นชม พระราชวงัฤดูรอ้น “อวเีหอหยวน” ซงึเป็นพระราชวังทพีระนางซสูไีทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทังยัง

เป็นสถานทวี่าราชการของพระนางดว้ย ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบคุนหมงิ ทะเลสาบยักษ์ทขีุดดว้ย
แรงงานคน จากนันนําท่านแวะ รา้นไข่มุก เลือกซือครีมไข่มุกบํารุงผิว ททํีาจากไข่มุกนําจืดทีเพาะเลยีงใน
ทะเลสาบ  

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
บา่ย         นําท่านแวะ รา้นใบชา  ชมิชาอวู่หลงของปักกงิ และชาทีมีชอืเสยีงต่างๆ นําท่าน ผ่านชมสนามกฬีารงันก  

ออกแบบโดยเดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ "รงันก" ซงึภายในยังม ีสระวา่ย
นําแหง่ชาต ิโดยมรีูปลักษณ์เหนือจนิตนาการคลา้ย " กอ้นนําสเีหลยีมขนาดใหญ ่" ซงึ PTW and Ove Arup   
ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์   จากนันนําทา่น 
ชอ้ปปิงทยีา่น THE PLACE ชมความอลงัการยงิใหญข่องเพดานจอ LCD ขนาดกวา้ง 6,000 ตารางเมตร  

คาํ  รบัประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
 พกัท ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทสี ี           รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน - พพิธิภณัฑห์ุน่ขผีงึ - รา้นบวัหมิะ - ถนนหวงัฟูจงิ  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
   นําทา่นชม รา้นหยก ซงึเป็นเครอืงประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากลําคา่ จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่

กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก ซงึสรา้งในสมัยจักรพรรดจินิซ ี มคีวามยาว 
10,000 ล ีหรอื 6,788 กโิลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนับ 10 ปี 

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...สกุ+ีนําจมิไทยรสเด็ด 
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บา่ย         นําท่านชม พพิธิภณัฑห์ุน่ขผีงึ ชมประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของจนีในยุคราชวงศห์มงิ ตังแต่จนยุคเรมิตน้ถงึ
สนิสดุราชวงศ ์เล่าเรืองโดยใชหุ้่นขผีงึขนาดเท่าตัวคนจรงิทแีสดงไวใ้นหอ้งทังหมด 26 หอ้ง จากนันนําท่าน
แวะ รา้นยาบวัหมิะ ยาสามัญประจําบา้นทมีชีอืเสยีง มสีรรพคณุรักษาผวิทถีกูไฟไหม,้ นํารอ้นลวก เป็นตน้ 

คาํ  รบัประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงัฟจูงิ เป็นศนูยก์ลางสาํหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของเมอืงหลวงปักกงิ เชญิทา่น
อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศยั  
 พกัท ี HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทหีา้  รา้นผชีวิ - ชอ้ปปิงตลาดรสัเซยี - รา้นผา้ไหม - ปกักงิ - กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นแวะ รา้นผชีวิ สงิศกัดสิทิธเิกยีวกับโชคลาภเงนิทองของจนี นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี  เพอืเลอืกซอื
สนิคา้ขายสง่ราคาถกู อาทเิชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิา เป็นตน้  

เทยีง   รบัประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  ลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดปกักงิ 
บา่ย นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทขีนึชอืของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสอืผา้ 

รองเทา้ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.35 น.  เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA  เทยีวบนิท ีCA 979  
23.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.........     
 

ขอบคณุทุกทา่นทใีชบ้รกิาร    
 (*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้งัแต ่15 ทา่นขนึไป ***) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงให้

นกัทอ่งเทยีวทวัไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้, รา้นไขมุ่ก, รา้นใบชา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ รา้นผชีวิ,รา้นผา้ไหม 
ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่
รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ 

 
ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั 

 
*กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ จะองิตาม

รายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั* 
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รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 
ทวัรป์กักงิ กําแพงเมอืงจนี 5 วนั 3 คนื (CA) 
ผูใ้หญ ่เรมิตน้ทา่นละ 19,900 บาท 
สมาชกิ (DE Member) ลด 300 บาท 
เด็ก (ตาํกวา่ 11 ปี) ลด * พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น - บาท 
พกัเดยีว เพมิ 4,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิชนัทศันาจร ไป - กลับ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  คา่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทวัรแ์ละภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทกํีาหนดไวใ้นรายการ  คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครอืงดมืทกุมอื ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  นําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
หมายเหต ุ: ประกาศ  ณ  วนัท ี 14  ก.ย.  2554   สายการบนิ AIR CHINA มปีระกาศเปลยีนแปลงนําหนัก   และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  โดยใหก้ระเป๋าสมัภาระทโีหลดใตท้อ้งเครอืงไดท้า่นละ 1 ใบ มนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ 158 เซนตเิมตร (กวา้ง X ยาว X สงู) สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงไดท้า่นละ 1 ชนิ นําหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ถา้นําหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนดไว ้  จะตอ้งเสยีสว่นทเีกนิเป็นจํานวนเงนิ 200 USD หรอื 1,300 หยวนตอ่ใบ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายุสงูกวา่ 70 ปี ขนึไป คา่ชดเชยทงัหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบไุวใ้นกรรมธรรม ์ ทงันยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีมกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี ฯลฯ  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ รวม 150 หยวน (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่  คา่ VAT 7 %   หักภาษี ณ ทจี่าย 3 %  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหัก ณ ทจีา่ย  จากยอดขายจรงิทงัหมดเทา่นัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลัง ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีูกใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน 
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เงอืนไขการจอง 
การจองและสํารองทนีงั 1. กรุณาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชาํระทงัหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 3. เมอืทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
การชําระคา่บรกิาร 
ชาํระเงนิโดยโอนเขา้บัญช ี
ธนาคาร : กสกิรไทย 
สาขา : ยอ่ยเพชรเกษม อเวนวิ บางแค 
ชอืบญัช ี: ดบัเบลิ เอ็นจอย 
หมายเลขบญัช ี: 785-2-03294-9 
ประเภทบญัช ี: ออมทรัพย ์
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้อง

ยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทงัสนิ และในกรณีทอีอกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง ผูจ้อง
จะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทวัรท์งัหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่
1.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไม่หักคา่ใชจ้่ายใดๆ 

ทงัสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอนืใด 
1.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัวเครืองบนิ แต่มกีารยนืวซี่าไปแลว้หรือมี

คา่ใชจ้า่ยอนืใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทจีา่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน 
1.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัวเครืองบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้ง

รับผดิชอบชาํระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตัว 3,000 บาท + คา่ตัวเครอืงบนิใหม่ทังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ 
+ สว่นตา่งของภาษีนํามันเชอืเพลงิ / ตัว 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอนืๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิ
เชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตัวเครอืงบนิของผูท้ไีม่เดนิทางทอีอกตัวไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ 
ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน) 

2. คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถนิพูดไทยรบัทปีักกงิ) ครบ 15 ทา่น มหีวัหนา้ทวัร ์
ไทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

3. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น
จํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

4. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง  
บรษัิทฯ ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

5. การยกเลกิ 
5.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขนึไป  เก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ 
5.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขนึไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
5.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
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5.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 01-06 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100 % ของราคาทวัร ์
5.5 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัต ี

  ค่ามดัจําทพีกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ 
  รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ 
  ทวัร ์ทงัหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินนัๆ 

 
หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเ้ดนิทางขนัตําผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคัญ 
4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่นอกเหนือการควบคมุของ
ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล 
หรือกรณีทที่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และ
ตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทงัสนิ แตท่งันทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไม่แจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครืองบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัวเครืองบนิตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นัน 
9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มอื เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาท
ของตัวนักทอ่งเทยีวเอง 
11. เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณีททีา่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
12. เมอืทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที
ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 
13.ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ ก่อนทุกครัง  มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 
 
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใชง้านไม่ตํากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุดใดๆ 
ทงัสนิ ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี2 นวิ 2 ใบ มพีนืหลังสฟ้ีา หรอืสขีาวเทา่นัน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์ 
หรอืรูปพรนิซ ์จากคอมพวิเตอร ์และไมส่วมเสอืแขนกดุโชวไ์หล ่**รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **     
ทา่นทปีระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยนืวซี่า กรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสอื

เดนิทาง 
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี  
- เด็กอายุตํากว่า18ปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทจีด
ทะเบยีน)  
- เด็กอายตํุากวา่18ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ,สําเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณีทจีดทะเบยีน) ,
สําเนาบตัรประชาชน , สําเนาทะเบยีนบา้น ของพอ่และแม่,หนงัสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์่า 
เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร และตอ้งมลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอีําเภอหรอืเขตเทา่นนั และ  
 - เด็กอายตุํากวา่18ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสาํเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ),สําเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณีทจีดทะเบยีน) ,สําเนา
บตัรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนงัสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์่า 
เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอีําเภอหรอืเขตเทา่นนั  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
- ในกรณีเด็กอายตุํากวา่ 5 ปี ขอสตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
6.เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
7. ขอ้มูลจริงเกียวกับสถานทศีกึษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยู่ปัจจุบัน ทีอยู่ทีทํางาน ญาตทิตีิดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีาร
ระงบัการออกวซีา่    เลม่ทมีปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

8. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 7 วันทําการ 
(กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยนืวซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครงับรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

10. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซี่าจนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ช ้
บัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเอง หากทา่นทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 
สปัดาห ์

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มูลเพมิเตมิกบัทางบรษิทัฯ)  
 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรูปทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 ยนืวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

  
ตดิตอ่-สอบถาม 

เวลาทําการ 
จันทร ์- ศกุร ์: 09.00 น. - 17.30 น. 
เสาร ์: 09.00 น. - 16.00 น.  
หมายเลขโทรศพัท ์
สาํนักงาน : 02-379-1168 
โทรสาร : 02-379-1163 (Auto) 
มอืถอื : 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868, 098-828-5266 
 
สอืสงัคมออนไลน ์
Line : @DoubleEnjoy 
Facebook : Double Enjoy Travel 
Twitter : @DoubleEnjoy 
Instagram : DoubleEnjoy 
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com 
Facebook Inbox : สง่ขอ้ความ 
 


