

* กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ จานวน 150 หยวน/คน *



วันแรก กรุงเทพฯ-ปั กกิ่ง
20.30 น.
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ )
ชัน้ 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
(TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออก
เดินทาง
23.59 น.
เหิรฟ้าสู่ ปั กกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG674
วันที่สอง ปั กกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้ านนวดเท้ า-กายกรรมปั กกิ่ง
05.40 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงปั กกิ่ง เมืองประวัตศิ าสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสาคัญ
ทางการค้ าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่าน
เดินทางสูภ่ ัตตาคาร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซาที่ภัตตาคาร
นาท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตรุ ัสที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุ
คนได้ นบั หมื่นคน ชมอนุเสาวรี ย์วีรชน ให้ ท่านถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านผ่านประตู
เข้ าสู่ พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิใ์ นสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง 9,999 ห้ อง บนเนื ้อที่กว่า 720,000 ตาราง
เมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านแวะร้ าน นวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ จากนันน
้ าท่านชม
กายกรรมปั กกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้ น
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ร้ านไข่ มุก-พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านหยก-กาแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน-ผ่ านชมสนามกีฬารังนกและสนาม
กีฬาว่ ายนา้
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลือกซื ้อครี มไข่มกุ บารุงผิว ที่ทาจากไข่มกุ น ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงใน
ทะเลสาบ จากนันน
้ าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน” ซึ่งเป็ นพระราชวังที่พระนาง
ซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทังยั
้ งเป็ นสถานที่วา่ ราชการของพระนางด้ วย ท่านจะได้ ชม
ความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขดุ ด้ วยแรงงานคน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุก้ี+น้าจิม้ ไทยรสเด็ด
บ่ าย
นาท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากล ้าค่า นาท่าน
เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีนด่ านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้ างในสมัย



จักรพรรดิจ์ ิ๋นซี มีความยาว 10,000 ลี ้ หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้ แรงงาน 300,000 คน ใช้ เวลา
สร้ างนานนับ 10 ปี จากนันน
้ าท่าน ผ่ านชมสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอย
สนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลกั ษณะภายนอกคล้ ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ ายนา้
แห่ งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้ าย " ก้ อนนา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW
and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทาเป็ นโครงร่าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ี ร้ านผีชวิ -ช้ อปปิ ้ งตลาดรัสเซีย-ปั กกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านแวะ ร้ านผีชวิ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม ถุงเท้ า รองเท้ า นาฬกิ า เป็ น
ต้ น
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านสู่ สถานีรถไฟปั กกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุง่ หน้ าสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 5) ชั่วโมง) เป็ นเส้ นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทังหมด
้
1,318
กิโลเมตร และวิง่ ผ่านปั กกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ ทงหมด
ั้
7 เมือง
ใหญ่ เส้ นทางรถไฟความเร็วสูงปั กกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้ องลากเอง เพื่อความ
รวดเร็ว)
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านบัวหิมะ-ตลาดก๊ อปปี ้ เถาเป่ าเฉิง-ร้ านผ้ าไหม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านสูบ่ ริเวณ หาดไว่ ทาน ตังอยู
้ ่บนฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าหวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรด
ใต้ ถึง 4 กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สงิ่ ก่อสร้ างหมื่นปี แห่งชาติจีน ”
ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ นาท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลาง
สาหรับการช้ อปปิ ง้ ที่คกึ คักมากที่สดุ ของนครเชี่ยงไอ้ รวมทังห้
้ างสรรพสินค้ าใหญ่ชื่อดังกว่า 10
ห้ า จากนันน
้ าท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้ แม่น ้าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้ วย
เเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่ แดง
บ่ าย
นาท่านแวะ ร้ านบัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถกู ไฟไหม้ ,
น ้าร้ อนลวก เป็ นต้ น นาท่านช้ อปปิ ง้ จุใจกับ ตลาดก๊ อปปี ้ เถาเป่ าเฉิง มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื ้อ
มากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า กระเป๋ า ให้ ท่านเลือกช้ อปอย่าง



เต็มอิ่ม จากนันน
้ าท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ขึ ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ า
ที่ทาจากผ้ าไหม เช่นผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น
ค่า
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่หก เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.15 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่
TG663
12.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***
หมายเหตุ :
ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมื อง กาหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจักคือ ร้ านนวดเท้ า, ร้ านไข่ มุก,
ร้ านหยก, ร้ านบัวหิมะ, ร้ านผีชวิ ,ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ าน
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้ หรือไม่
ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 01-06 / 04-09 / 18-23
25-30 เมษายน 2560
วันที่ 02-07/ 16-21 พฤษภาคม 2560
วันที่ 06-11 / 20-25 มิถุนายน 2560

ราคาผู้ใหญ่

ราคา เด็กอายุ
ต่ากว่ า 18 ปี

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

20,888 บาท

24,888 บาท

4,500 บาท

20,888 บาท
20,888 บาท

24,888 บาท
24,888 บาท

4,500 บาท
4,500 บาท

หมายเหตุ : ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบิน
อาจมีการปรับราคาภาษีนา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษี
นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐาน



การบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สาย
การบินมีการเรี ยกเก็บค่าน ้ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้ )
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมถึงค่าภาษี สนามบินทุก
แห่ง
2. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมหมู่
คณะเท่ านัน้ )
 กรณีท่ ีไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้ องยื่นวีซ่า
เดี่ยว (ปกติ 4 วันทาการ) ต้ องชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
 กรณีท่ ีท่านต้ องการให้ ย่ นื วีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทาการ) ต้ องชาระค่ าส่ วนต่ าง
เพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
หมายเหตุ : ทัง้ นี ้ อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้
ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง
1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลง
เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลง
ไว้ กบั บริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
ฯ ***ทัง้ นีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง,
อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย
เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การ
ก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม



1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชาระ
ทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
4. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง
จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และ
โปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัท
ทัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง
15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100%
ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทัง้ สิ ้น และใน
กรณี ที่อ อกตั๋ว เครื่ อ งบินไปแล้ ว หากมีการยิ กเลิก หรื อขอเลื่ อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
2.1 ผู้จ องยกเลิกการเดินทาง แต่ส ามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทันก่อ นออกตั๋ว
เครื่ องบิน บริษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสีย
ค่าใช้ จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทันก่อ นออกตั๋ว
เครื่ องบิน แต่มีการยื่ นวีซ่าไปแล้ วหรื อมี ค่าใช้ จ่ายอื่ นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่าย
เฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริงเท่านัน้
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มา
แทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000
บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ทงหมดในโปรแกรม
ั้
และวันเดินทางนันๆ
้ + ส่วนต่างของ
ภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่าย
ไปล่วงหน้ าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋
ไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ต้ องรอทางสายการบินทา
เงินคืนให้ ซึ่งอาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บ
ที่ปักกิ่ง) ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงิน
มัดจาคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน



5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่
ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็ บ ค่ าใช้ จ่ า ย ท่ า นละ 10,000
บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็ บค่ า ใช้ จ่ า ยทั ง้ หมด 100 %
ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับ
สายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
และไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ าย
ในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ
และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรง
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมื องจาก
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่อ งมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงั ้ นีท้ างบริ ษัทฯ
จะจัดหารายการเที่ ยวสถานที่ อื่ นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี โ้ ดยไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน



สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือ เดินทางต้ อ งมี อ ายุเ หลือ ใช้ งานไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่ าใช้ จ่ ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ช าระ
ค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ
เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ อ งจากตั๋วเครื่ อ งบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อ ออกตั๋วไปแล้ วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถ
เดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
ได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่ มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนั งสือ
เดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า -ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า -ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
เต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพืน้ หลังสีขาวเท่ านั น้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ
เท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื ้อแขนกุดโชว์
ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนั งสือรั บรองต้ นสังกัดจัดมา
พร้ อมกับการส่ งหนังสือเดินทาง
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุต่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสาเนา
ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ ีจดทะเบียน)
- เด็กอายุต่า กว่ า 18ปี เดินทางพร้ อ มพ่ อ หรื อ แม่ ขอสาเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) ,สาเนา
ทะเบียนสมรส (ในกรณี ท่ ีจดทะเบียน) ,สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ า น
ของพ่ อและแม่ ,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ อง
กับผู้เดินทางอย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่ านั น้
และ
- เด็กอายุต่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสาเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สาเนาทะเบียน
สมรส (ในกรณี ท่ ีจดทะเบียน) ,สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ า น ของพ่ อ
และแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อาเภอหรือเขตเท่ านัน้



- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี ขอสูตบิ ัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ าน
เอง
7. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อ ได้ ในกรณี ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรด
รับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซ่ า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อม
ส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ า งจัดระเบียบการยื่นวีซ่ าใหม่ การ
เรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ เปลี่ ยนระเบียบการยื่น เอกสาร เป็ นเอกสิท ธิ์ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ท่ ีประสงค์ จะใช้ หนั งสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกประเทศด้ วยตนเอง
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทางานใน ประเทศไทยเท่านัน้
 หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ า
ประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวี
ซ่ าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่ างชาติอ่ นื ๆ จ่ ายเพิ่ม 100 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับ
ประทับตราวีซ่า และตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับร้ านที่แปล)



สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทา
ปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีววิ ด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อ
ยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จาก
คอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี
ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**



ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................................
.......................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................................
.......................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................
ตาแหน่ งงาน...........................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน...................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน................ .ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ีทางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวี
ซ่ า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

