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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  
(TG674 : 23.50-05.30 หรือ 23.59-05.40) 

X X ✈  

2 
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกู้กง 

ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิ่ง
   CITY INN HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านหมอนยางพารา-พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านหยก 
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนปำต้ำหลิง (รวมกระเช้ำขึ้น-ลง)
ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยน้ ำ 

   CITY INN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

4 
ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลำดรัสเซีย-นั่งรถไฟควำมเร็ว
สูง-เซี่ยงไฮ้ 

   
BAOLONG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  X X 
VIENNA AIRPORT 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(TG663 : 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10) 

 X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม-มิถุนำยน 2561 
วันแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง 

21.00 น.  พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D 
สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอย
ต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

23.50 น.   เหิรฟ้ำสู่ ปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG674 
 (เวลำไฟล์บิน 23.50-05.30 หรือ 23.59-05.40) (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ีสอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกู้กง-ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิ่ง 

05.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองส ำคัญทำงกำรค้ำ
ของอำณำจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ภัตตำคำร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำท่ีภัตตำคำร   
น ำท่ำนสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศำลำประชำคมที่สำมำรถบรรจุคนได้
นับหมื่นคน ชมอนุเสำวรีย์วีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่  
พระรำชวังโบรำณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยรำชวงศ์หมิง และชิง รวม 
24 รัชกำล ภำยในประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีภัตตำคำร 
บ่ำย         น ำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ำรุงผิว ที่ท ำจำกไข่มุกน้ ำจืดที่เพำะเลี้ยงในทะเลสำบ  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร  

น ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิ่ง โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน, โชว์ควงของ เป็นต้น  
 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันท่ีสำม ร้านหมอนยางพารา-พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนปำต้ำหลิง (รวมกระเช้ำขึ้น- 
   ลง)-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยน้ ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 
น ำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ  ให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำฝำกคนทำงบ้ำน จกำนั้นน ำท่ำนชม 
พระรำชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระรำชวังที่พระนำงซูสีไทเฮำทรงโปรดปรำนมำก   ทั้ง
ยังเป็นสถำนที่ว่ำรำชกำรของพระนำงด้วย   ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของทะเลสำบคุนหมิง ทะเลสำบ
ยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงำนคน

เท่ียง  รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีภัตตำคำร  
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้้าจิ้มไทยรสเด็ด 

บ่ำย        น ำท่ำนชม ร้ำนหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับน ำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้อเป็นของฝำกล้ ำค่ำ  จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนปำต้ำหลิง (รวมค่ำกระเช้ำขึ้น-ลง) ด่ำนใหญ่ในเขต ชำนเมือง
ปักกิ่ง ที่มีชื่อที่สุด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้ำงในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีควำมยำว 
10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี  ต่อจำกนั้นน ำ
ท่ำน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก  ออกแบบโดยเดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก มีลักษณะ
ภำยนอกคล้ำยกับ "รังนก" ซึ่งภำยในยังมี สระว่ำยน้ ำแห่งชำติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนำกำร
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คล้ำย "ก้อนน้ ำสี่เหลี่ยมขนำดใหญ่" ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท ำเป็น
โครงร่ำง เน้นใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำท่ีภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 
 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันท่ีสี่  ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลำดรัสเซีย-นั่งรถไฟควำมเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 
  น ำท่ำนแวะ ร้ำนผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำด

รัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้ำขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เป็นต้น 
เท่ียง   รับประทำนอำหำรเท่ียงท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย        น ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ เซี่ยงไฮ้  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 

ชั่วโมง) เป็นเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงที่มีควำมยำวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่ำนปักกิ่ง เทียน
จิน เหอเป่ย ซำนตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงปักกิ่ง-
เซี่ยงไฮ้ (กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพื่อควำมรวดเร็ว)   

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำท่ีภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง 
 พักที่ BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันท่ีห้ำ  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 
น ำท่ำนเข้ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็น
สวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนำดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจำกดิสนีย์แลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดำ สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวน
ซำ ใกล้กับแม่น้ ำหวงผู่ และสนำมบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนำดใหญ่กว่ำฮ่องกง
ดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่ำเลยล่ะ ใช้เวลำร่วม 5 ปีในกำรก่อสร้ำง โดยใช้งบทั้งสิ้นรำว 5.5 พันล้ำนเหรียญ 
หรือรำว 180,000 ล้ำนบำท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่ง
ไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจกำรรัฐวิสำหกิจจีน รวมถึงภำคส่วนต่ำงๆ  ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกัน
แสวงหำผลก ำไรในอนำคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปรำสำท
ดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพำร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, 
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสำรพัดเคร่ืองเล่น
หวำดเสียว  และแหล่งรวมควำมบันเทิงที่น่ำสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 
Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดำลใจจำกศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอำยของมนตร์ขลัง 
ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจำกกำร์ตูนดิสนีย์เร่ือง Toy Story ดู
น่ำรักไม่แพ้กัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทำนอำหำร และควำมบันเทิงต่ำงๆ อำทิ 
Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉำยเร่ือง Lion King ด้ำน
โซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชำติสวยงำมขนำด 40 เอเคอร์ มีทำงเดินเลียบทะเลสำบ
ที่ส่องไฟกะพริบอย่ำงเว่อร์วัง เหมำะกับคนรักธรรมชำติ สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก 
อำหำรเท่ียงและอำหำรค่ ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรเท่ียวเครื่องเล่นของท่ำน 
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หมำยเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นส ำคัญ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรเท่ียวดิสนีย์แลนด์ กรณีท่ีตรงวันเสำร์หรืออำทิตย์ เนื่องจำกจะมีนักท่องเท่ียวค่อนข้ำงมำก  
อำจท ำให้ไม่สำมำรถเล่นเคร่ืองเล่นได้ตำมที่หวังไว้ 
 พักที่ VIENNA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันท่ีหก  เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
07.30 น.         เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เท่ียวบินท่ี TG663 

(เวลำไฟล์บิน 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
11.05 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
     ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SHTGPEKPVG2 ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118                        5  

ปักกิ่ง ก ำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG) 



อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี

น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันท่ี 24 ม.ค.61 เป็นเงิน 2,800 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณยีื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 
6.  น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภำระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
7.  ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุ้มครอง

ผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อม
อยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ 
หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำก

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 13-18 มีนำคม 2561 27,599 บำท 30,599 บำท 4,500 บำท 17,599 บำท 

วันที่ 3-8 / 17-22 / 24-29  
เมษำยน 2561 

27,599 บำท 30,599 บำท 4,500 บำท 17,599 บำท 

วันที่ 1-6 / 22-27 พฤษภำคม 2561 27,599 บำท 30,599 บำท 4,500 บำท 17,599 บำท 

วันที่ 12-17 / 26 มิถุนำยน- 
01 กรกฎำคม 2561 

27,599 บำท 30,599 บำท 4,500 บำท 17,599 บำท 
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อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมัดจ ำ หรือทั้งหมด (ภำยใน 2 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท้าการ ช้าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 25 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 
    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น  ค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้ 
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ   
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือ ร้านยางพารา, ร้านหยก, ร้านผีชิว, ร้านไข่มุก ซึ่งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะ
ใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 
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หำกท่ำนปฏิเสธท่ีจะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 
หยวน / คน / วันท่ีไม่เข้ำร้ำน 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำร
สูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตั๋ว
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,  ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงห ูสร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 
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รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง
หนังสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม ่  

1. ส ำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนในวันยื่นวีซ่ำ 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกัน ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจำก
ผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยื่นวีซ่ำ 
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9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง  
น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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         ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


