SHTGPEKPVG2 ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118

กําหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ-ปั กกิ่ง

21.00 น.

 พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับ และอํานวย
ความสะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง
 เหิรฟ้าสู่ ปั กกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG674
(เวลาไฟล์ บนิ 23.50-05.30 หรื อ 23.59-05.40) (บริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

23.50 น.

วันที่สองปั กกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้ านไข่ มุก-กายกรรมปั กกิ่ง
05.30 น.
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
คํ่า

เดินทางถึง สนามบินกรุ งปั ก กิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้ าของ
อาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รั บประทานอาหารเช้ าแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตรุ ัสที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้ นบั หมื่นคน
ชมอนุเสาวรี ย์วีรชน ให้ ทา่ นถ่ายภาพไว้ เป็ นที่ระลึก จากนันนํ
้ าท่านผ่านประตูเข้ าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึง่ ใน
อดีตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ
ถึง 9,999 ห้ อง บนเนื ้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร
 รั บประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลือกซื ้อครี มไข่มกุ บํารุงผิว ที่ทําจากไข่มกุ นํ ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในทะเลสาบ
 รั บประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
นําท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้ น
 พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่สาม

ร้ านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมกระเช้ าขึน้ ลง)-ผ่ านชมสนามกีฬารั งนกและสนามกีฬาว่ ายนํา้

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านแวะ ร้ านหมอนยางพารา ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมาฝากคนทางบ้ าน จกานันนํ
้ าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน
“อวีเ้ หอหยวน” ซึง่ เป็ นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทังยั
้ งเป็ นสถานที่ว่าราชการของพระ
นางด้ วย ท่านจะได้ ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ที่ขดุ ด้ วยแรงงานคน
 รั บประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุก้ีมองโกล เสิร์ฟพร้ อมนํ้าจิม้ ไทยรสเด็ด

เที่ยง

SHTGPEKPVG2 ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118

บ่ าย

คํ่า

นําท่านชม ร้ านหยก ซึง่ เป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากลํ ้าค่า จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ กําแพง
เมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมค่ ากระเช้ าขึน้ -ลง) ด่านใหญ่ในเขต ชานเมืองปั กกิ่ง ที่มีชื่อที่สดุ หนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ ข องโลก ซึ่ง สร้ างในสมัย จัก รพรรดิ์จิ๋ น ซี มี ค วามยาว 10,000 ลี ้ หรื อ 6,788 กิ โ ลเมตร ใช้ แ รงงาน
300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี ต่อจากนันนํ
้ าท่าน ผ่ านชมสนามกีฬารั งนก ออกแบบโดยเดินตาม
รอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลกั ษณะภายนอกคล้ ายกับ "รั งนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ ายนํา้ แห่ งชาติ โดยมี
รูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้ าย "ก้ อนนํา้ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุ
เทฟลอนทําเป็ นโครงร่าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
 รั บประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิง่
 พักที่ CITY INN HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่ส่ ี

ร้ านผีชวิ -ช้ อปปิ ้ งตลาดรั สเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านแวะ ร้ านผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดรั สเซีย เพื่อ
เลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม ถุงเท้ า รองเท้ า นาฬิกา เป็ นต้ น
 รั บประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟปั กกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสูง มุ่งหน้ าสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เป็ นเส้ นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทังหมด
้
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปั กกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ ย ซานตง
อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ ทงหมด
ั้
7 เมืองใหญ่ เส้ นทางรถไฟความเร็ วสูงปั กกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้ อง
ลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
 รั บประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ…ไก่ แดง
 พักที่ BAOLONG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า
วันที่ห้า

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ า)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเข้ าสูด่ ินแดนแห่งความฝั น SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี ้เป็ นสวนสนุกแห่ง
ที่ 6 ของดิสนี ย์แลนด์ ทั่วโลก มีขนาดใหญ่ อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี ย์แลนด์ ในออร์ แลนโด รั ฐฟลอริ ดา
สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตังอยู
้ ่ในเขตฉวนซา ใกล้ กบั แม่นํ ้าหวงผู่ และสนามบินผู่
ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่ กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้ เวลาร่ วม 5 ปี ในการ
ก่อ สร้ าง โดยใช้ งบทัง้ สิน้ ราว 5.5 พัน ล้ า นเหรี ยญ หรื อ ราว 180,000 ล้ า นบาท สวนสนุกแห่งนี เ้ ป็ นทรั พ ย์ สิน
ของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็ นของ ซัง่ ไห่ เสิ่นตี ้ กรุ๊ ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อดั ฉีดเงิน
สนับ สนุนเพื่ อช่ วยกันแสวงหาผลกํ าไรในอนาคต ในสวนสนุกจะไฮไลต์ ด้วย Enchanted Storybook Castle
ปราสาทดิ ส นี ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในโลก และมี ทัง้ หมด 6 ธี ม พาร์ ค ด้ ว ยกัน ทัง้ Adventure Isle, Mickey Avenue,

SHTGPEKPVG2 ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118

Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสียว
และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็ นโรงแรมที่
ได้ รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel
ตกแต่งด้ วยของเล่นจากการ์ ตูนดิสนีย์เรื่ อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้ กัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้ อปปิ ง้
แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีน
ที่เคยฉายเรื่ อง Lion King ด้ านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มี
ทางเดินเลียบทะเลสาบที่สอ่ งไฟกะพริ บอย่างเว่อร์ วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
อาหารเที่ยงและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวเครื่ องเล่ นของท่ าน
หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ ของลูกทัวร์ เป็ นสําคัญ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีท่ ตี รงวันเสาร์ หรื ออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่ องเที่ยวค่ อนข้ างมาก อาจ
ทําให้ ไม่ สามารถเล่ นเครื่ องเล่ นได้ ตามที่หวังไว้
 พักที่ VIENNA AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****
วันที่หก

เซี่ยงไฮ้ -กรุ งเทพฯ

เช้ า
07.30 น.

 รั บประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG663 (เวลาไฟล์ บนิ
07.30-11.05 หรื อ 08.15-12.10) (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ........   

11.05 น.

********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

SHTGPEKPVG2 ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118

ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 13-18 มีนาคม 2561

27,599 บาท

30,599 บาท

4,500 บาท

17,599 บาท

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

27,599 บาท

30,599 บาท

4,500 บาท

17,599 บาท

วันที่ 1-6 / 22-27 พฤษภาคม 2561

27,599 บาท

30,599 บาท

4,500 บาท

17,599 บาท

วันที่ 12-17 / 26 มิถุนายน01 กรกฎาคม 2561

27,599 บาท

30,599 บาท

4,500 บาท

17,599 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นํ ้ามันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นํ ้ามันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 24 ม.ค.61 เป็ นเงิน 2,800 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณี ยืน่ ด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ ม 1,050 บาท (ชําระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนที เ่ หลื อ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. นํา้ หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ า ประกั นอุ บัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั
บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตราเบีย้ ประกั นเริ่ มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านัน้ !!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่ า ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม VAT 7 % และหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย 3 % ในกรณี ที่ ลูก ค้ า ต้ อ งการใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ถูก ต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่ า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่
้
านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถกู ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ าวีซ่าจีนสําหรั บชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั ง้ แรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด
้
(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือ
เดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่
ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณีย่ืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วน
ต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สําหรั บผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้ )
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

SHTGPEKPVG2 ปั กกิ่ง กําแพงเมืองจีน ดีสนียแ์ ลนด์เซี่ ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน(TG)มี.ค.-มิ.ย.61/Y-240118

• กรณี เ จ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดิ น ทางของท่ า นไปยัง คณะต่ อ ไป แต่ ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ส ามารถเรี ย กคื น ได้ เช่ น ค่า ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ค่า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริ ง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สนิ ค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยว
ทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านยางพารา, ร้ านหยก, ร้ านผีชิว, ร้ านไข่ มุก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 60-90 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่ านปฏิเสธที่
จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริษัทฯ จะขอเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วันที่ไม่
เข้ าร้ าน
 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ ท่า นถูกปฏิ เสธ การเข้ า หรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
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 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนั งสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ !!
ข้ อห้ าม : ห้ ามแม็ครู ป, ห้ ามรู ปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อ้ น, ห้ ามยิ ้ม, ห้ ามใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ ามใส่เสื ้อคอกว้ าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ ามใส่แวนตาสีดํา หรื อกรอบแว่นสีดํา, ห้ ามสวมใส่
เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ างชัดเจน ห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
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 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านัน้
6. ผู้เดินทางที่ช่ ือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน้
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํ
้ ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยื่นวีซา่ ที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่นวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน้ !! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํ่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํา งานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํ
้ ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ท่ เี จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ ากลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่าง น้ อย 10 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
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10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ ท่ ีประสงค์ จ ะใช้ หนั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ีถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครั วของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.................................
ความสัมพันธ์ ................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
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หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครั ด)
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