
























วันที

กําหนดการ

เช้ า เทียง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-ปั กกิง
(TG674 :23.50-05.30 หรือ23.59-05.40)

X

X

✈

2

ปั กกิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง
ร้ านไข่ มุก-กายกรรมปั กกิง

ไ

ไ

ไ

CITY INN HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

3

ร้ านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านหยก
กําแพงเมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมกระเช้ าขึน-ลง)
ผ่ านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ ายนํา

ไ

ไ

ไ

CITY INN HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

4

ร้ านผีชิว-ช้ อปปิ งตลาดรัสเซีย-นังรถไฟความเร็วสูงเซียงไฮ้

ไ

ไ

ไ

BAOLONG HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

5

สวนสนุกเซียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ า)

ไ

X

X

VIENNA AIRPORT HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

6

เซียงไฮ้ -กรุ งเทพฯ
(TG663 :07.30-11.05 หรือ08.15-12.10)

ไ

X

X

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ-ปั กกิง

21.00น.

พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน 4 เคาน์ เตอร์ D สาย
การบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)โดยมีเจ้ าหน้ าทีจากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวย
ความสะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง













23.50น.

เหิรฟ้ าสูป่ ั กกิงโดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONALเทียวบินทีTG674
(เวลาไฟล์ บนิ 23.50-05.30 หรือ23.59-05.40)(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)

วันทีสองปั กกิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้ านไข่ มุก-กายกรรมปั กกิง
เดินทางถึง สนามบินกรุ งปั กกิงเมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้ าของ
อาณาจักรเยียนเมือ 500 ปี ก่อนคริ สตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
ไรับประทานอาหารเช้ าแบบติมซําทีภัตตาคาร
นําท่านสูจ่ ัตุรัสเทียนอันเหมินจัตรุ ัสทีใหญ่ทีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมทีสามารถบรรจุคนได้ นบั หมืนคน ชม
อนุเสาวรี ย์วีรชน ให้ ทา่ นถ่ายภาพไว้ เป็ นทีระลึก จากนันนําท่านผ่านประตูเข้ าสูพ
่ ระราชวังโบราณกู้กงซึงในอดีต
เคยเป็ นทีประทับของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้ วยห้ องต่างๆ ถึง
9,999 ห้ อง บนเนือทีกว่า 720,000 ตารางเมตร
ไรับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลือกซือครี มไข่มกุ บํารุงผิว ทีทําจากไข่มกุ นําจืดทีเพาะเลียงในทะเลสาบ
ไรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
นําท่านชมกายกรรมปั กกิงโชว์ความสามารถหลายๆ ด้ าน เช่นโชว์หมุนจาน,โชว์ควงของ เป็ นต้ น
พักที CITY INN HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****

05.30น.
เช้ า

เทียง
บ่ าย
คํา

วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

ร้ านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้ านหยก-กําแพงเมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง(รวมกระเช้ าขึนลง)-ผ่ านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ ายนํา

ไรับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านแวะร้ านหมอนยางพารา ให้ ทา่ นได้ เลือกซือมาฝากคนทางบ้ าน จกานันนําท่านชม พระราชวังฤดูร้อน
“อวีเหอหยวน”ซึงเป็ นพระราชวังทีพระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทังยังเป็ นสถานทีว่าราชการของพระ
นางด้ วย ท่านจะได้ ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ ทีขุดด้ วยแรงงานคน
ไรับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
ลิมรสอาหารพิเศษ...สุกีมองโกล เสิร์ฟพร้ อมนําจิมไทยรสเด็ด
นําท่านชมร้ านหยกซึงเป็ นเครื องประดับนําโชค ให้ ท่านได้ เลือกซือเป็ นของฝากลําค่าจากนันนําท่านเดินทางสู่กําแพง
เมืองจีนด่ านปาต้ าหลิง (รวมค่ ากระเช้ าขึน-ลง)ด่านใหญ่ในเขตชานเมืองปั กกิง ทีมีชือทีสุด หนึงในเจ็ดสิง
มหัศจรรย์ ของโลก ซึงสร้ างในสมัยจักรพรรดิจินซี มีความยาว 10,000 ลี หรื อ 6,788 กิโลเมตร ใช้ แรงงาน
300,000 คน ใช้ เวลาสร้ างนานนับ 10 ปี ต่อจากนันนําท่าน ผ่ านชมสนามกีฬารั งนก ออกแบบโดยเดินตาม
รอยสนามกีฬาชือดังของโลก มีลกั ษณะภายนอกคล้ ายกับ "รั งนก" ซึงภายในยังมี สระว่ ายนําแห่ งชาติโดยมี
รูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้ าย "ก้ อนนําสีเหลียมขนาดใหญ่ " ซึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุ
เทฟลอนทําเป็ นโครงร่าง เน้ นใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
ไรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิง













พักที CITY INN HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****
วันทีสี

ร้ านผีชิว-ช้ อปปิ งตลาดรัสเซีย-นังรถไฟความเร็วสูง-เซียงไฮ้

เช้ า

ไรับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านแวะ ร้ านผีชิวสิงศักดิสิทธิเกียวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนันนําท่านเดินทางสู่ตลาดรั สเซียเพือ
เลือกซือสินค้ าขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผ้ าไหมถุงเท้ ารองเท้ านาฬิกา เป็ นต้ น
ไรับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟปั กกิง เพือโดยสาร รถไฟความเร็ วสูง มุ่งหน้ าสู่ เซียงไฮ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
เป็ นเส้ นทางรถไฟความเร็ วสูงทีมีความยาวทังหมด 1,318 กิโลเมตร และวิงผ่านปั กกิงเทียนจินเหอเป่ ยซานตง
อันฮุย เจียงซูและเซียงไฮ้ ทงหมด
ั
7 เมืองใหญ่ เส้ นทางรถไฟความเร็ วสูงปั กกิง-เซียงไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้ อง
ลากเอง เพือความรวดเร็ว)
ไรับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ลิมรสอาหารพิเศษ…ไก่ แดง
พักที BAOLONG HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีห้ า

สวนสนุกเซียงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ า)

เช้ า

ไรับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเข้ าสูด่ ินแดนแห่งความฝั นSHANGHAI DISNEYLAND เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่งนีเป็ นสวนสนุกแห่งที
6ของดิสนีย์แลนด์ทวโลกมี
ั
ขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์ แลนโดรัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ
และเป็ นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที 3 ในเอเชียตังอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้ กบั แม่นําหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวน
สนุกเซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้ เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้ าง
โดยใช้ งบทังสินราว 5.5 พันล้ านเหรี ยญ หรื อราว 180,000 ล้ านบาทสวนสนุกแห่งนีเป็ นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อย
ละ 43 ทีเหลือเป็ นของ ซังไห่เสินตี กรุ๊ ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆทีอัดฉีดเงินสนับสนุนเพือ
ช่วยกันแสวงหาผลกําไรในอนาคต ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วยEnchanted Storybook Castleปราสาทดิสนีย์ที
ใหญ่ทีสุดในโลก และมีทงหมด
ั
6 ธีมพาร์ คด้ วยกัน ทังAdventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of
Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasylandมีสารพัดเครื องเล่นหวาดเสียวและแหล่ง
รวมความบันเทิงทีน่าสนใจ ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotelเป็ นโรงแรมทีได้ รับแรง
บันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ทีมีกลินอายของมนตร์ ขลังดิสนีย์ และอีกโรงแรมชือ Toy Story Hotel ตกแต่งด้ วย
ของเล่นจากการ์ ตูนดิสนีย์เรื อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้ กนั ที Disneytownก็จะรวมแหล่งช้ อปปิ ง แหล่งทาน
อาหาร และความบันเทิงต่างๆอาทิ Walt Disney Grand Theatreโรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนทีเคยฉาย
เรื อง Lion King ด้ านโซน Wishing Star Parkก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบทีส่องไฟกะพริ บอย่างเว่อร์ วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูท่ ีพัก
อาหารเทียงและอาหารคําอิสระตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการเทียวเครืองเล่ นของท่ าน













หมายเหตุ : เพือผลประโยชน์ ของลูกทัวร์ เป็ นสําคัญ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
รายการเทียวดิสนีย์แลนด์ กรณีทีตรงวันเสาร์ หรืออาทิตย์ เนืองจากจะมีนักท่ องเทียวค่ อนข้ างมากอาจ
ทําให้ ไม่ สามารถเล่ นเครืองเล่ นได้ ตามทีหวังไว้ ในกรณีทีหลีกเลียงไม่ ได้ ก็จะคงตามโปรแกรม
พักที VIENNA AIRPORT HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****
วันทีหก

เซียงไฮ้ -กรุ งเทพฯ

เช้ า
07.30น.

ไ รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONALเทียวบินทีTG663 (เวลาไฟล์ บิน
07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10)(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ........

11.05 น.

********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสัตย์ จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตังแต่ 10 ท่ านขึนไป ***)














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

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ ายเพิม

ราคา
ไม่ รวมตัว

วันที 16-21ตุลาคม 2561

27,999บาท

31,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที 18-23ตุลาคม 2561

29,999บาท

33,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561

27,999บาท

31,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที 4-9 ธันวาคม 2561

29,999บาท

33,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามทีระบุไว้ ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นํามันขึนทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี นํามันเพิมตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามันณวันที9 มิ.ย.61เป็ นเงิน2,900บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
**กรณียืนด่วน 2 วันทําการ ชํ าระค่าส่วนต่างเพิ ม1,050 บาท (ชํ าระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
6. นําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1 ชิน ต่อท่านนําหนักต้ องไม่เกิน7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัย
เครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึนไป ค่าชดเชย













ทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั
บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทังนี อัตราเบียประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิตหรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8.ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม 50 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มลู ค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสร็ จทีถูกให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม800 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครังแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือ
เดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที
ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วน
ต่ างเพิม1,050 บาท(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านัน)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด













 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงจะต้
ึ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณาเลือนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลทีต้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืนเมืองให้ นักท่ องเทียว
ทัวไปได้ ร้ ู จักคือร้ านยางพารา,ร้ านหยก,ร้ านผีชิว, ร้ านไข่ มุก ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ นักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึงจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 60-90 นาที ซือหรือไม่ ซอขึ
ื นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสินหากท่ านปฏิเสธที
จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วันทีไม่
เข้ าร้ าน
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้ โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อ
กรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังจากไทย และต่างประเทศ
ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสินแต่ทงนี
ั ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึน บริ ษัทฯสงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว













กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสินอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ที
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนั งสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรงถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่ านัน!!
ข้ อห้ าม: ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อน, ห้ ามยิม, ห้ ามใส่เสือสีอ่อนและสีขาว (ห้ ามใส่เสือคอกว้ างแขนกุดซีทรู ลกู ไม้
สายเดี ยวชุด ราชการชุด ยูนิ ฟอร์ ม ชุด ทํา งานชุดนักเรี ย นนักศึกษา), ห้ ามใส่แ วนตาสีดํ าหรื อ กรอบแว่นสีดํา , ห้ ามสวมใส่
เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิวและใบหูทงั 2 ข้ างชัดเจนห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านันและต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่













4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
2.หนังสือชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยืนวีซา่ ทีศูนย์ยืนวีซา่ จีนในวันยืนวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีททางบริ
ี
ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 10 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต
และบางครังบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ที ประสงค์ จ ะใช้ ห นั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใช้ บั ตร APECในการเดิน ทางและยกเว้ นการทํ าวี ซ่า จี น ท่า นจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์













** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทางบริษัทฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**













ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................













ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)

