
 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG
 

!กำหนดการเดินทาง  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560  

20.30 น. ! คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  (TG) โดยมีเจ้า

หน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เที่ยวบินที่ TG674 ✈  

05.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่ าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้า

ของอาณาจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปกีอ่นครสิตกาล ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง นำทา่นเดินทางสู่ภตัตาคาร 

วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม

1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง  (TG674 : 23.59-05.40+1) X X X

2
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง

ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
" " " CITY INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

3

ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก

กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชม

สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ

" " "
CITY INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

4
ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง 

นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
" " "

BAOLONG HOTEL  
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

5

หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร์

รา้นนวดเทา้ (บัวหิมะ)-ตลาดเถาเปา่เฉงิ 

รา้นใบชา

" " "
BAOLONG HOTEL  
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10) " ✈ X

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม 
• ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  ทั้งนี้ในส่วนค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 
• ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท 

วันแรก    กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง

วันที่สอง   ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
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เช้า  " รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำที่ภัตตาคาร   

นำท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้

นับหม่ืนคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ 

พระราชวังกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 

รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร  

เที่ยง  " รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

บ่าย              นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่ มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จาก

นั้นนำทา่นชม กายกรรมปกักิ่ง โชวค์วามสามารถหลาย  ๆด้าน เชน่ โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เปน็ต้น  

ค่ำ " รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

# พักที่  CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

เช้า  " รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ข้ึนชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น

ผ้าห่ม เส้ือผ้า รองเท้า เป็นต้น  จากนั้นนำท่านชม พระราชวั งฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซ่ึงเป็น

พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก  ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย  

ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน  

เที่ยง  " รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจ้ิมไทยรสเด็ด 

บ่าย         นำท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล้ ำค่า นำท่านเดิน

ทางสู่ กำแพงเมื องจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงสร้างในสมัยจักรพรรด์ิ

จิ๋นซี  มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี 

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดั งของโลก มี

ลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือ

จินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟ

ลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์     

ค่ำ  " รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 

# พักที่  CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

เช้า  " รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านแวะ ร้านผีชิว ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด

รัสเซีย  เพื่อเลือกซ้ือสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น    

เที่ยง  " รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  

บ่าย         นำท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซี่ยงไฮ้  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5) ชั่วโมง)  เป็นเส้ นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ ่ง

ผ่านปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟ

ความเร็วสูงปักกิ่ง-เซ่ียงไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพ่ือความรวดเร็ว)   

ค่ำ  " รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

# พักที่ BAOLONG HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม   ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดู ร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬา

รังนก  
                             และสนามกีฬาว่ายน้ำ

วันที่ส่ี                ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
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เช้า  " รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ต้ังอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็น

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อป

ปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้า  จากนั้นนำท่าน 

ลอดอุโมงค์เลเซอร ์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่าง ๆ 

ต่ืนตาต่ืนใจ   

เที่ยง  " รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง  

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา

แผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน  นำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี ้

เถาเป่าเฉิง  มีสินค้าให้ เลือกซ้ือมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า กระเป๋า 

ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ 

ค่ำ  " รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 

# พักที่ BAOLONG HOLIDAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

เช้า  " รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

08.15 น.  เหริฟา้สู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เที่ยวบินที่ TG663 ✈ 

12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........  
******************************** 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
" " " "  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  " " " " 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***) 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านไข่มุก, ร้านหยก, ร้านใบชา , ร้านผีชิว ,ร้ านผ้า

ไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก

ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาท ี ซื้อ

หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

วันที่ห้า                 หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์รา้นนวดเทา้ (บัวหิมะ)-ตลาดกอ๊ปปี้เถาเปา่เฉงิ-รา้นใบ

ชา

วันที่หก                เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
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*ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริ
ษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

 (ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น) 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี ่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มี

การปรับราคาสูงข้ึน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน

เพ่ิมเติมจากราคาที่กำหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. นำ้หนกัสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรยีกเกบ็ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้
เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ข้ึน
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ข้ึนอยู่กับระยะ
เวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคา เด็กอายุ 
ต่ำกว่า 18 ปี

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วันที่ 14-19  / 21-26 พฤศจิกายน 2560 19,799 บาท 22,799 บาท 4,500 บาท

วันที่ 05-10 ธันวาคม 2560 21,799 บาท 24,799 บาท 4,500 บาท

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท  (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อม

หมู่คณะเท่านั้น)  หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
     หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
 

หมายเหตุ :  
•กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รุป 
และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชำระค่าส่วนต่างเพ่ิม ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่าส่วน
ต่างเพ่ิม    700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพ่ิม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้
ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  
•กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 
ต้องยื่นวีซ่าเด่ียวเท่านั้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
5. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ ท่านละ 200 หยวนต่อคน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึง 
    พอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 
6.. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 800 หยวน/ท่าน/ทริป 
7. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบ
เสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจำ

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิก
หรอืขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าต๋ัวหรอืขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรอืบางส่วนได้ เวน้แต่ 
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2.1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด 

2.2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่า
ไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

2.3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้
ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อต๋ัว 3,000 บาท + ค่าต๋ัวเครื่องบินใหม่ทั้งหมดใน
โปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ต๋ัว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่า
ยอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าต๋ัวเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออก
ต๋ัวไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซ่ึงอาจจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 
6.1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืน  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
6.3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำผู้ใหญ ่10 ทา่นข้ึนไป เที่ยวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่อง
เที่ยวเท่านั้น 
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9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบ
ริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1.เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 สำเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สำเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทำที่เขตหรอือำเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิเดินทาง  ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนญุาติการทำงาน ตัวจรงิเทา่นั้น ! ! ต่ออายกุารทำงานแลว้ไม่ต่ำกวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2 หนงัสือรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สำเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
4. สำเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปจัจบุนั ข้ันต่ำ 100,000 บาท 
5. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบยีนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน        ท่านละ 5,060 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

หมายเหต ุ: ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
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7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก
ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะ
ต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด
การยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     ! โสด ! แต่งงาน           ! หม้าย           ! หย่า    
!  ไม่ได้จดทะเบียน  !  จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส..............................................................................................................................................................................
.......... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................ 
ตำแหน่งงาน........................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………………… 
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง

กับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    ! ไม่เคย    ! เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที.่................ เดือน.........................ป.ี..................... ถึง วันที่.......................เดือน...................ป.ี....................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    ! ไม่เคย     ! เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่............... เดือน.........................ป.ี....................  ถึง วันที่.......................เดือน................  .ป.ี....................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศัพท ์ เบอรท์ี่ทำงาน  มือถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเปน็จรงิ เพื่อใชใ้นการขอยื่นวซ่ีา 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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