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NT107
ทวัรปั์กกงิ เกาหล ี6 วัน 4 คนื (CA)
ทัวรเ์กาหล ีปักกงิ จนี , 6 วัน 4 คนื ,

HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL  , BENIKIA HOTEL  , WINDSOR CASTLE HOTEL

สวนสนุก EVERLAND สนุกสนานแบบเต็มอมิกบับตัรเลน่ไดไ้มจํ่ากดัรอบ
พาทา่นคลอ้งกญุแจคูร่กั ท ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา
พเิศษ... บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์และอาหารทะเลนานาชนดิ กนิดมืแบบ ไมอ่นั !!!

ชมจตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ, พระราชวงัตอ้งหา้ม, กําแพงเมอืงจนี, ชมโชวก์ายกรรมปักกงิ
ลมิรสเป็ดปักกงิชอืดงั สตูรตน้ตํารบั

สดุคุม้... พกัเกาหล ี2 คนื / ปักกงิ 2 คนื

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

22.00 น.
คณะพรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ
AIR CHINA ( CA ) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง

วนัทสีอง ::
กรุงเทพฯ - ปกักงิ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - รา้นผา้ไหม - รา้นนวดเทา้ - หอบูชาเทยีนถาน - กายกรรมปกักงิ

01.00 น.
เหริฟ้าสู ่ปกักงิ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA 980



06.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปกักงิ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกงิเคยเป็นเมอืงสําคัญทางการคา้ของอาณาจักรเยียนเมอื 500
ปีกอ่นครสิตกาล นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทภัีตตาคาร

นําทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจคุนไดนั้บหมนืคน ชมอนุเสาวรยีว์รีชน
ใหท้า่นถ่ายภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ นําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวงักูก้ง ซงึในอดตีเคยเป็นทปีระทับของจักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ รวม
24 รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง  ๆถงึ 9,999 หอ้ง บนเนือทกีวา่ 720,000 ตารางเมตร จากนันนําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม
ทขีนึชอืของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสอืผา้ รองเทา้ เป็นตน้

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะรา้น นวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนันนําทา่นชม หอบูชาเทยีนถาน ซงึกอ่สรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมทสีงา่งาม
มคีวามสงู 38 เมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลางกวา้ง 30 เมตร สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1420

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดปกักงิ โตะ๊ละ 2 ตวั นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ โชวค์วามสามารถหลาย  ๆดา้น เชน่
โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้

พกัที
CITY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัทสีาม ::
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – พพิธิภณัฑห์ุน่ขผีงึ – รา้นไขมุ่ก - ถนนหวงัฟจูงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นชม รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่ จากนันนําทา่นเดนิทางสู่
กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก ซงึสรา้งในสมัยจักรพรรดจินิซ ีมคีวามยาว 10,000 ล ีหรือ 6,788 กโิลเมตร
ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนับ 10 ปี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงทภัีตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...สกุ+ีน้าํจมิไทยรสเด็ด

บา่ย
นําทา่นชม พพิธิภณัฑห์ุน่ขผีงึ ชมประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของจนีในยุคราชวงศห์มงิ ตังแตจ่นยุคเรมิตน้ถงึสนิสดุราชวงศ์
เลา่เรืองโดยใชหุ้น่ขผีงึขนาดเทา่ตัวคนจรงิทแีสดงไวใ้นหอ้งทังหมด 26 หอ้ง จากนันนําทา่นแวะ รา้นไขมุ่ก เลอืกซอืครีมไขมุ่กบํารุงผวิ
ททํีาจากไขมุ่กน ้าํจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํทภัีตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงัฟจูงิ เป็นศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของเมอืงหลวงปักกงิ เชญิทา่นอสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

พกัที
CITY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัทสี ี::
ปกักงิ – อนิชอน (เกาหล)ี - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ซูวอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง)



08.30 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีโดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA 123

11.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรแลว้
(สําหรบัพเีรยีดทอีอกเดนิทางวนัท ี25-30 พฤษภาคม เดนิทางโดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA 131 ออกเดนิทางเวลา
11.05-14.15 น.)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร.....บรกิารทา่นดว้ย ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) สกุสีไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ
ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าํซปุรอ้น  ๆเวลาทานเตมิน ้าํซปุชาบปูรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอุดง้สดลงตม้
สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้น ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าํจมิซอีวิเกาหล ีและเครืองเคยีง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) สวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่ทสีดุของประเทศเกาหลใีตซ้งึตังอยู่ทา่มกลาง
หบุเขาขอเชญิทา่นทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีทา่นจะไดพ้บกับ ไลเกอร์
ซงึเป็นลกูแฝดผสมทเีกดิขนึจากความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพอ่และเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก
ชมความน่ารักของหมตีา่งๆซงึพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผูทั้กทายและเลน่กับพวกเขา เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกับเครืองเลน่ตา่งๆ
ไม่จํากัดชนดิพรอ้มทังบรรยากาศหนาว  ๆโรแมนตคิ  ๆ(Everland Winter Festival) และทา่นยังไดเ้ดนิชมดอกไมแ้ตล่ะเทศกาลประจําเดอืนอกีดว้ย

เดอืนเมษายน-พฤษภาคม คอื เทศกาลทวิลปิ (Tulip Garden)

เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายนคอื เทศกาลดอกกหุลาบ (Rose Garden)

เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม คอื เทศกาลดอกลลิล ี(Lily Garde)

เดอืนกันยายน-ตลุาคม คอื ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemun Garden)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร.....บรกิารทา่นดว้ย คาลบ ีหมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลเีลอืงชอืและเป็นทรีูจั้กกันดทัีวโลก
มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมูสว่นทตีดิกับกระดกู นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น  ๆและเครืองเคยีงตา่งๆ
น ้าํจมิเตา้เจยีวและน ้าํซปุสาหร่าย มวีธิกีารรับประทานคลา้ยกับเมยีงคําของไทย

พกัที
SIHEUNG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว (พกัเมอืงซูวอน)

วนัทหีา้ ::
ป้อมฮวาซอง - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง - ผา่นชมบลเูฮาส ์– พพิธิภณัฑพ์นืบา้น พระราชวงัเคยีงบ็อค - COSMETIC
SHOP-DUTY FREE- ชอ้ปปิงตลาดเมยีงดง -โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปปิงตลาดทงแดมุน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางยอ้นละครโบราณ บางฉากของละคร “แดจงักมึ” ณ ความฝันกษัตรยิ ์ป้อมฮวาซอง หรือ ป้อมดอกไม ้และกําแพงเมอืง
สรา้งรายรอบตัวเมอืงซวูอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 48 หลัง แตบ่างสว่นถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหล ีป้อมนี
สรา้งขนึโดยกษัตรยิซ์อนโจ กษัตรยิอ์งคท์ ี22 แหง่ราชวงศโ์ซซอน เพอืเป็นทรีะลกึแกพ่ระราชบดิา
ซงึถูกใสร่า้ยจากราชสํานักและถูกขังจนสนิพระชนม ์ปัจจบัุนป้อมนีไดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ในบรรดาสมุนไพรทังหมดใน เกาหล ีโสม จัดเป็นสมุนไพรทคีนเกาหลแีละตา่งชาตนิยิมใชก้ันมากทสีดุ
เพราะเชอืวา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพัดโรควงจรการเก็บเกยีวโสมใชเ้วลาตังแต ่1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี
ถอืไดว้า่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุโสมเกาหลจีงึจัดวา่เป็นสนิคา้ทมีคีณุภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชวีติของโสม
พรอ้มเลอืกซอืโสมคณุภาพดซีงึรัฐบาลรับรองใชบํ้ารุงร่างกายทังยังเป็นของฝาก ซงึโสมทนีีมรีาคาถูกกวา่เมอืงไทย 2 เทา่

นําทา่นชม ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง
ซงึผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีงึจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทปีระเทศเกาหลเีหนือมาผลติ



โดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยทปีระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70
เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้าํมันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม
มาสกัดเอาน ้าํมันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้าํมันสนนี

จากนันนําทา่น ผา่นชม บลเูฮา้ส ์ทําเนียบของประธานาธบิด ี(ระหวา่งรถแลน่ผา่นไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพหรือวดีโีอใด  ๆทังสนิ)
และแวะถ่ายรูปเป็นทรีะลกึท ีอนุสาวรยีร์ูปนกฟีนกิซ์
สญัลักษณ์ความเป็นอมตะพรอ้มชมทัศนียภาพอันสวยงามของภเูขารูปหัวมังกรและวงเวยีนน ้าํพุ
ซงึถอืวา่เป็นจดุทมีฮีวงจุย้ทดีทีสีดุของกรุงโซลจากนัน

นําทา่นชม พพิธิภณัฑพ์นืบา้น รับทราบประวัตยิอ้นเรืองราวและสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นมาของคนเกาหลตัีงแตยุ่คโบราณจนถงึปัจจบัุน
ผา่นทางหอ้งแสดงหุน่จําลอง ซงึทา่นจะไดซ้มึซบัวถิชีวีติทแีสดงวัฒนธรรม และธรรมเนียมประเพณีตา่ง  ๆทผีา่นมากวา่ 5,000 ปี

จากนันนําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซงึเป็นพระราชวังไมโ้บราณทเีกา่แกท่สีดุ สรา้งขนึใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น
ภายในพระราชวังแหง่นีมหีมู่พระทนัีงมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถู้กทําลายไปมากในสมัยทญีปีุ่ นเขา้มาบกุยดึครอง
ทังยังเคยเป็นศนูยบั์ญชาการทางการทหารและเป็นทปีระทับของกษัตรยิ์
ปัจจบัุนไดม้กีารกอ่สรา้งหมู่พระทนัีงทเีคยถูกทําลายขนึมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคูก่ับพลับพรากลางน ้าํ “เคยีงเฮวรู”
ทซีงึเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่ง  ๆสําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....บรกิารทา่นดว้ย ซมักเยทงั (Samkyetang) หรือ ไกตุ่น๋โสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสขุภาพ
เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว บรรจอุยู่ในหมอ้เหล็กรอ้น  ๆภายในตัวไกจ่ะยัดไส ้ดว้ยขา้วและของบํารุง อาท ิเม็ดพทุราแหง้ รากโสม เก๊ากี
ปรุงรสดว้ยพรกิไทยดํา และเกลอื เสริฟ์พรอ้มเครืองเคยีงทเีรียกวา่ กักตกุ ี(ทําจากหัวไชเทา้ดอง)
และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทังเสริฟ์ อนิซมัจหูรือเหลา้ดองโสม

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิง COSMETIC SHOP เลอืกซอืเครืองสําอางยีหอ้ดัง ในราคาทอ้งถนิได ้อาทเิชน่ ROJUKISS, ครีมน ้าํแตก ครีมหอยทากและอนื
นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง DUTY FREE จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์
โดยเฉพาะอย่างยงิเป็นแหลง่รวมเครืองสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ หรือทา่นสามารถ
เลอืกชมหรือเลอืกซอืของทรีะลกึจากนัน

นําทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล
นําทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั
และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าํฮัน (พเิศษ!!มอบกุญแจคูร่กัใหก้บัทกุคูนํ่าไปคลอ้ง) **
ราคาไม่รวมคา่ขนึลฟิทช์มววิยอดหอคอย และคา่เขา้ชมพพิธิภัณฑห์มเีท็ดดแีบร ์**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร.....บรกิารทา่นดว้ย บบิมิบบั (BIBIMBAP) หรอืขา้วยําเกาหล ีอาหารครบคณุคา่โภชนาการ
ทคีนเกาหลนียิมทานกันมากทสีดุนําขา้วสวยใสใ่นหมอ้ดนิรอ้น นําสว่นผสมตา่ง  ๆจัดเรียงบนขา้วสวย เวลาทานนําไขไ่ก ่และซอสบมิบับ
ผสมคลกุเคลา้กับขา้ว และสว่นผสมตา่ง  ๆใหเ้นียนจนเขา้กันเสรฟิพรอ้มซปุชาบ ูโอเดง้ และสาหร่าย ซงึนับเป็นเมนูทไีดรั้บความนยิ ม
และดตีอ่สขุภาพของชาวเกาหล ีพเิศษ นําทา่น อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มสีนิคา้ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื เชน่ เสอืผา้แฟชนั
รองเทา้ กระเป๋า และอนืๆอกีมากมาย

พกัที
BENIKIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (พกัเมอืงโซล)

วนัทหีก ::
ศนูยส์มุนไพร-SUPER MARKET–อนิชอน-ปกักงิ–กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทนํีามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ
ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารุงร่างกาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....บรกิารทา่นดว้ย บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิปิงยา่ง สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง เนือวัว หมูตดิมันสไลด์



หมูหมัก ซฟีู้ดตักรับประทานแบบไม่อัน ทานไดจ้นอมิ พรอ้มเครืองเคยีงผักสด กมิจ ิขา้วสวยและน ้าํซปุหลากหลายรสชาติ
อกีทังยังมขีนมหวานเกาหลใีหล้มิลองกัน

บา่ย
ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ นําทา่นเดนิทางไปละลายเงนิวอนท ีรา้นคา้สนามบนิ(ซุปเปอรม์าเก็ต)
ซงึทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมซีนิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลกูอมแปลก  ๆช็อคโกแลต
น ้าํจมิหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพเิศษ จากนันนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

15.30 น.
เหริฟ้าสู ่นครปกักงิ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA132

16.35 น.
ถงึทา่อากาศยาน นครปกักงิ (แวะเปลยีนเครอืง)

19.35 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทยีวบนิท ีCA 979

23.40 น.
ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหล ีปกักงิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันเสารท์ ี6 พฤษภาคม 2560 เวลา 02:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหล ีปกักงิ จนี

หมายเหตุ

• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี และเกาหล ีทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักคอื ปักกงิ
นวดฝ่าเทา้(บัวหมิะ) , หยก , ไขม่กุ , ผา้ไหม // เกาหล ีซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ

• ขอ้ควรระวัง!!! ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั

• กอ่นทําการจองทัวรท์ุกครงั กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนอืงจากทางบรษัิทฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั*

• 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิ ทเีกาหล  ีคา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวม 20 USD/ คน/ทรปิทปีกักงิ

คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ รวม 90 หยวน / คน/ทรปิ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หมายเหตุ

• ราคาทัวรน์ ีไมม่รีาคาเดก็ / ไมแ่จกกระเป๋า ซงึราคาทัวรด์งักลา่วอาจเปลยีนแปลงไดเ้นอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ
ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ซงึทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสมทงันขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง
ภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
(ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททไีมค่งทแีละกรณทีสีายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้าํมนัเพมิเตมิจากราคาทกีาํหนดไว)้

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป - กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทัวรแ์ละภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั , คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

หมายเหตุ

• ประกาศ ณ วันท  ี14 ก.ย. 2554 สายการบนิ AIR CHINA มปีระกาศเปลยีนแปลงน ้าํหนัก และขนาดกระเป๋าสมัภาระ
โดยใหก้ระเป๋าสมัภาระทโีหลดใตท้อ้งเครอืงไดท้่านละ 1 ใบ มนี ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ
158 เซนตเิมตร (กวา้ง X ยาว X สงู) สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงไดท้่านละ 1 ชนิ น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั
ถา้น ้าํหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนดไว ้จะตอ้งเสยีสว่นทเีกนิเป็นจํานวนเงนิ 200 USD หรอื 1,300 หยวนตอ่ใบ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง



• การประกนัไมคุ่ม้ครอง

• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิ ทเีกาหล ีคา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถ รวม 20 USD/ คน/ทรปิ / ทปัีกกงิ คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถ รวม 90 หยวน /
คน/ทรปิ

• คา่ VAT 7 % หกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ในการจองครงัแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้
ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใดๆ ทังสนิ และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั 3,000 บาท + คา่ตวัเครอืงบนิใหมท่ังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ +
สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ / ตวั 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้
(คา่ตวัเครอืงบนิของผูท้ไีมเ่ดนิทางทอีอกตวัไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)

• คณะทัวรค์รบ 20 ท่าน มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / วัน สว่นทเีกาหลี
เป็นโปรแกรมทตีอ้งเขา้รา้นชอ้ปปิง หากท่านไมป่ระสงคจ์ะเขา้รา้นจะตอ้งจ่ายเงนิใหก้บัทางรา้น รา้นละ 150 USD / ท่าน

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• การยกเลกิ
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไปเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตี

• คา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวร ์ทังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ



หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่20 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ
เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นวิ 2 ใบ มพีนืหลงัสฟ้ีา หรอืสขีาวเท่านัน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิซ ์จากคอมพวิเตอร์
และไมส่วมเสอืแขนกดุโชวไ์หล ่**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **

• ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี
• เดก็อายตุ่าํกวา่18ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) และสาํเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณทีจีดทะเบยีน)

• เดก็อายตุ่าํกวา่18ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ,สาํเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณทีจีดทะเบยีน),สาํเนาบัตรประชาชน , สาํเนาทะเบยีนบา้น
ของพอ่และแม,่หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร และตอ้งมลีายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม่
ออกโดยทอีาํเภอหรอืเขตเท่านัน และ

• เดก็อายตุ่าํกวา่18ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ),สาํเนาทะเบยีนสมรส (ในกรณทีจีดทะเบยีน) ,สาํเนาบัตรประชาชน , สาํเนาทะเบยีนบา้น
ของพอ่และแม ่, หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม่
ออกโดยทอีาํเภอหรอืเขตเท่านัน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี

• ในกรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 5 ปี ขอสตูบิัตร(ใบเกดิ)ตวัจรงิ

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง



• ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน
และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ)

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑูตจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,050 บาท

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง

เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสุจรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้
โดยทงันลีูกคา้ทุกทา่นควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มดงัน ี
• หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน , นามบัตร

• หลกัฐานการเงนิ โดยในระหวา่งการท่องเทยีวเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ย ( หากไมม่บีัตรเครดติการด์ )
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