CSPEKPVGTG02 [251018 BY SWINNEY]

หนา 1 จาก 14

วันที่

ตารางการเดินทาง
เชา

โปรแกรมการเดินทาง

เที่ยง

ค่ํา

X

X

พักที่

1

กรุงเทพฯ-ปกกิ่ง(TG674 : 23.40-05.20+1)

2

ปกกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตอง
หามกูก ง-รานไขมุก-กายกรรมปกกิ่ง

CITY INN HOTEL4 ดาว
หรือระดับเทียบเทา

3

รานหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูรอน-รานหยกกําแพง
เมืองจีนดานจีหยงกวน-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก

CITY INN HOTEL4 ดาว
หรือระดับเทียบเทา

4

รานผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิ่ง-นั่งรถไฟความ
เร็วสูง-เซี่ยงไฮ

LEYEND INN HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

X

SHANGHAI NEW KNIGHT
หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเลเซอร-รานกาแฟ
ROYAL PUDONG
5 Starbucks Reserve™ Roastery ใหญและสวยที่สุดใน
AIRPOR
โลก-รานนวดเทา(บัวหิมะ)T
ยานซินเทียนตี้
HOTEL
เฉินหวังเมี่ยว-รานผาไหม-เซีย่ งไฮ-กรุงเทพฯ
6
4 ดาวหรือระดับเทียบเทา
(TG665 : 17.20-21.15)
หมายเหตุ :
•ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาทหรือคาวีซา จีนแบบเดี่ยว(4วันทําการ) ทานละ 1,500 บาท
• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 4,000 บาท
•ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทอ งถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 240 หยวน/ทริป/ทาน(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

วันที2่ 5-30ธันวาคม 2561
วันที่ 26-31 ธันวาคม 2561
วันที่15-20 / 22-27 มกราคม 2562
วันที่26 กุมภาพันธ–03 มีนาคม 2562
วันที่ 05-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31 มีนาคม 2562
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ราคา 21,899.ราคา 21,899.ราคา 20,899.ราคา 20,899.ราคา 20,899.-

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ-ปกกิ่ง
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ
ISLAND-EสายการบินTHAI AIRWAYS (TG)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
23.40น.
เหิรฟาสู กรุงปกกิ่งประเทศจีน เที่ยวบินที่ TG 674(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่สองปกกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังตองหามกูก ง-รานไขมุก-กายกรรมปกกิ่ง
05.20 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ประเทศจีนผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
เชา
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารแบบติ่มซํา(1)
นํ า ท า นเดิ น ทางสู จั ตุ รั ส เที ย นอั น เหมิ น จั ตุ รั ส ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก
สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคน
ไดนับหมื่นคนสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ
จากนั้ น นํ า ท า นผ า นประตู เ ข า สู พ ระราชวั ง ต อ งห า มกู ก งสถานที่ ว า
ราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บาย
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ร า นไข มุ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งจี น เช น ครี ม ไข มุ ก ผงไข มุ ก เป น ต น จากนั้ น นํ า ท า นชม
กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ใหทานตื่นตาตื่นใจกับโชวที่หลากหลาย อาทิ เชน
โชวหมุนจาน โชวควงของ เปนตน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)
พักที่
CITY INN HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วันที่สาม
รานหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูรอน-รานหยก-กําแพงเมืองจีนดานจีหยงกวน
ผานชมสนามกีฬาโอลิมปกรังนก
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(4)
นําท านเดินทางสู รานหมอนยางพาราใหท านไดเ ลือกชมสิ นคา และ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางสูพระราชวัง
ฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อ
ประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลวน
ชมที่ ป ระทั บ ของพระนางซู สี ไ ทเฮาและจั ก รพรรดิ ก วางสู ชมระเบี ย ง
เที่ยง
บาย

กตัญูและเรือหินออน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย
นําทานเดินทางสูรานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากล้ําคา นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจี หยงกวน เปน
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ค่ํา
พักที่
วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
พักที่
วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

กําแพงที่มีปอมคั่นเปนชวงๆของจีนสมัยโบราณสรางในสมัยพระเจาจิ๋นซีฮองเตเปนครั้งแรก กําแพงสวนใหญที่
ปรากฏในปจจุบันสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ทั้งนี้เพื่อปองกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรกมี
ความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกจากนั้นนําทาน ผานชมสนามกีฬา
โอลิมปกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดัง
ของโลก โคลอสเซี่ยมในสนามจุได 91,000 ที่นั่ง ใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอก
คลายกับรังนก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เปดปกกิ่ง
CITY INN HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
รานผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปกกิง่ -นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(7)
นําทานเดินทางสู รานผีเซี๊ยะเครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีนจากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดรัสเซีย
แหลงรวมสินคาแบรนดจีน และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมตางๆมากมายอาทิกุชชี่พราดาดีแอนดจีหรืออยาง
รองเทากีฬาชื่อดังไนกี้อาดิดาส เปนตน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟปกกิ่งเพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง สู มหา
นครเซี่ยงไฮ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง)เปนเสนทางรถไฟ
ความเร็วสู งที่มีค วามยาวทั้ง หมด 1,318 กิโ ลเมตร (หมายเหตุ :
กระเปาเดินทางตองลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9)
LEYEND INN HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงคเลเซอร-รานกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญและสวย
ที่สุดในโลก-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-ยานซินเทียนตี้
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10)
นําทานสูหาดไวทานตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมต ทั้งนี้ยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดง
ดังเรื่องเจาพอเซี่ยงไฮนําทานเดินทางสู ถนนนานกิงศูนยกลางการช
อปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหลทั้งยังเปนที่ตั้ง
หางสรรพสินคามากมายและถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนด
เนมทั้งหลายจากนั้นนําทานลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสาย
แรกในประเทศจีนเพื่อขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)เมนูพิเศษ !! ไกแดง
นําทานชม รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบัคส
สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครอง
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ตําแหน งสตาร บัคสที่ใ หญและสวยที่ สุดในโลกเป ดใหบริ การ เมื่อวัน ที่ 6 ธั นวาคม 2560 มีเครื่องดื่ ม
หลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แหงเดียวนอกจากนั้นยังมีอาหารและขนม
มากมายในสวนเบเกอรี่ที่ใชชื่อวา Princi™ ซึ่งเปนการรวมมือกับรานเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเปนสาขาแรก
ในเอเชีย มีการทําขนมกันสดๆ ใหมๆ ที่รานทุกวันมากกวา 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกวา 30 คนนอกจากนี้
สตารบัคสยังนําเทคโนโลยี AR สรางความสนุกสนานใหกับลูกคา โดยรวมมือกับบริษัทจีนยักษใหญ
อาลีบาบา เมื่อจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ ในราน เชน ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท
และลูกคายังไดสนุกสนานไปกับการจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางสูรานนวดเทา ชมการ
สาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะสรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพอง
และแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
นําทานเดินทางสูยานซินเทียนตี้ เปนแหลงชอปปงคนเดินรานอาหารและแหลงความบันเทิงที่ครบครัน ซินเทียน
ตี้ถือเปนปลายทางที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการสัมผัสประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศที่
ทันสมัย
พักที่
SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเทา
วันที่หก
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-รานผาไหม-เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(13)
นําทานเดินทางสูต ลาดเฉินหวังเมี่ยวอาคารบานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิง มีอายุกวา
รอยป ภายในบริเวณตลาด มีทั้งรานขายของที่ระลึก สินคาพื้นเมือง รานอาหาร รานขนมพื้นเมืองและที่สําคัญ
คือ รานเสี่ยวหลงเปา จากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่
ผลิตดวยผาไหมตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน
17.20น. กลับสู กรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG665
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง)
21.15 น.เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
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ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยาง
ต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ มี วี ซ า (หากผู เ ดิ น ทางทุ ก ท า นยิ น ดี ที่ จ ะชํ า ระค า บริ ก ารเพิ่ ม เพื่ อ ให ค ณะเดิ น ทางได ทางบริ ษั ท ฯ ยิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริม
เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน และ
ความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุด วิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถ
ควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักคือรานไขมุก, รานหมอนยางพารา, รานหยก, รานผีเซี๊ยะ, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานผาไหม
 ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นและถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจอง
ทัวร
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 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให เ ข า -ออกเมื อ งด ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษั ท ทั ว ร ฯ ไม ท ราบกฎกติ ก า การยกเว น วี ซ า ใน
รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
 หลังจากที่ทา นไดชาํ ระคามัดจําและคาทัวรสวนทีเ่ หลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง
ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง
หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผเู ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
อัตราคาบริการ

วันที่25-30 ธันวาคม2561

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
21,899

วันที่26-31 ธันวาคม2561

21,899

25,899

4,500

15,899

วันที่15-20 มกราคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่22-27 มกราคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่26 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่05-10 มีนาคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่12-17 มีนาคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่19-24 มีนาคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

วันที่26-31 มีนาคม 2562

20,899

24,899

4,500

14,899

กําหนดการเดินทาง
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เด็ก
2-18 ป

พักเดี่ยว(จาย
เพิ่ม)

25,899

4,500

ราคา
ไมรวมตั๋ว
(รวมตั๋วรถไฟ)
15,899
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อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร 13 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่17มกราคม
2561(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินทานตองชําระเพิ่ม)
7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 30 กิโลกรัม
8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
** คุมครองตั้งแต อายุ 16–69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ :
กรณี ผู เ ดิ น ทางมี อ ายุ 1 เดื อ น-15 ป และผู เ ดิ น ทาง อายุ 70 ป ขึ้ น ไป คุ ม ครองเพี ย ง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดิ นทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก
รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 240 หยวน/ทริป/ทาน
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 800 หยวน และผูเดินทางเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาทใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย
และเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือคาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ)ทานละ 1,500 บาท (สําหรับ
ผูถือพาสปอรตไทย)
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หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวี
ซาไดทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซา
เดี่ยวเทานั้น
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทํา ใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได หรือทานมีความ
ประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วี
ซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
 สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้1.อิสราเอล2.อัฟกานิสถาน3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน5.ทาจิกิสถาน
6.เติรกเมนิสถาน7.คาซัคสถาน8.อิรัก9.อิหราน10.อียิปต11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย13.เลบานอน14.อินเดีย15.ศรีลังกา
16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย19.ไนจีเรีย20.ตุรกี21.เยเมน 22.โอมาน23.จอรแดน24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการชําระคาบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา
ทานละ 10,000 บาทหรือทั้งหมดกรณีเปนราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันนับจากวันที่ทําการจอง)
 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
15 วัน กอนการเดินทาง
(กรณีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือ
วาทานสละสิทธิ์)
หมายเหตุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันขึน้ ไป
คืนคาใชจายทัง้ หมด
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจา ยทานละ 10,000 บาท
 แจงยกเลิกนอยกวา1-14วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจายทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
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 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHTจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษา
สิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม
 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ )
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
(ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา ดังตัวอยาง)
 ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณียื่นวีซาแบบกรุปทองเที่ยว

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขาง
ชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู
เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพรอมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานในประเทศ
ไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา -ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา
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 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย
7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ(ในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซาใหได)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา **
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส............................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
............................................................................................................................................................................... รหัส
ไปรษณีย.............................................. โทรศัพทบาน.......................................มือถือ.................................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...............................................................................................................................................................................................
........................... รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน.......................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................
ตําแหนงงาน.........................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ป.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ป..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใช
ในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดหมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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