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“3 in 1” วา๊ว วา๊ว วา๊ว  

ปกักิง่-เซีย่งไฮ-้หงัโจว 6วนั 4คนื 
ก าแพงเมอืงจนี-เทยีนอนัเหมนิ-กูก้ง-หอฟ้า 

รถไฟความเร็วสงู “ปกักิง่-เซีย่งไฮ”้  
เวนสิเมอืงจนีจเูจยีเจีย่ว-เดอะบนั – Starbucks Reserve Roastery 
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่เดีย่ว 

12 – 17 กมุภาพันธ ์ 22,999.- 5,500.- ไมร่วม 

11 – 16 มนีาคม 63 21,999.- 5,500.- ไมร่วม 

24 – 29  มนีาคม 63 22,999.- 5,500.- ไมร่วม 

2 – 7 เมษายน 63 24,999.- 5,500.- ไมร่วม 

21 – 26 เมษายน 63 24,999.- 5,500.- ไมร่วม 

22-27 พฤษภาคม 63 23,999.- 5,500.- ไมร่วม 

9 – 14 มถินุายน 63 21,999.- 5,500.- ไมร่วม 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

22.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิแอรไ์ช

น่า Air China (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู-ิปักกิง่-ถา่ยรปูสนามกฬีารงันก-จสัตรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงั

กูก้ง-กายกรรมปกักิง่ 

01.05 น. เดนิทางไปปักกิง่ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิที ่CA 980 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพือ่ตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมีขนาดกว่า 1 ลา้น
ตารางเมตร ใหญก่วา่แพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบ
สนามบนิแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดนิทางที่เขา้ถงึจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบ
ทางเดนิแตล่ะสว่นใหส้ัน้ทีส่ดุ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 น าทา่น ถา่ยรูปสนามกฬีารังนกโอลมิปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนกิจากสวสิเซอรแ์ลนด ์HERZOG 
& DE MEURON เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” สนามกฬีาโครงสรา้ง 91,000 ที่
น่ัง ไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันปักกิง่โอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่โีครง
ตาขา่ยเหลก็สเีทาๆเหมอืนกิง่ไมห้อ่หุม้เพดาน และผนังอาคารทีท่ าดว้ยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะ
รูปทรงชามสแีดงดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนีทีอ่ยูภ่ายในรัว้ก าแพงสเีทาเขยีว ** ขับรถผา่น
ใหช้มสนามกฬีารังนกและสระวา่ยน ้าภายนอกในระยะทีร่ถสามารถท าได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คีา่บัตร)  

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 หลังอาหาร  น าท่านสูจ่ตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ  จัตุรัสทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุ
ใหม่ สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยี์
วรีชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

  น าท่านผ่านประตูเขา้สูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทีว่่าราชการและทีป่ระทับของจักรพรรดิ ์
24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง น าชมโบราณสถานและสิ่งก่อสรา้งที่คงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร น าชมหมูอ่าคารเครือ่งไมท้ีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับ
ตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักวา่ราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่
ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

  น าชมศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดีตถงึ
ปัจจุบันทีม่กีารส่ง เสรมิการใชส้มุนไพรจีนทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ 
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18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

 หลังอาหาร น าทา่นชมกายกรรมปักกิง่ สดุยอดกายกรรมชือ่กอ้งโลก 

  

 พั ก ที่   WANSI HOTEL ห รื อ  FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL ห รื อ 
HOLIDAYINN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นยางพารา-ตลาดหงเฉยีว-ถนนคนเดนิหวงัฝจู ิง่-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต

เหอหมา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าชมหอบวงสรวงเทวดาฟ้าดนิเทียนถาน สถานทีป่ระกอบพธิบีวงสรวงเทพยาดาแบบป้าย
บรรพบรุษุของจกัรพรรดิใ์นสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมก าแพงสะทอ้นเสยีง  

 ** แวะรา้นยางพารา ศูนยผ์ลติภัณฑย์างพารา สนิคา้และของใชต้า่งแปรรูปมาจากผลติภัณฑย์างพารา
ทัง้สิน้ หากสนใจสนิคา้ก็สามารถใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  แวะชอ้บป้ิงที ่ตลาดหงเฉียว เลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนม ราคาถกู เชน่ ผา้ไหม ถงุเทา้ รองเทา้ นาฬกิา 

  น าทา่นสูซ่ปุเปอรม์ารเ์กต็ เหอหมา่เฟรสทีไ่ฮเทดทีส่ดุของ “อาลบีาบา” มสีนิคา้หลากหลายทกุกลุม่
แคทกิอรีอ่ปุโภคบรโิภค เชน่ ขา้วสาร บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป ขนมขบเคีย้ว ผักสด เหลา้ไวน ์อาหารทะเลสดๆ
เป็นๆ ฯลฯ และยังมมีมุปรุงอาหารทีส่ามารถน าเอาอาหารหรอืผักสดๆไปปรุงและรับประทานไดท้ันทใีน
รา้น 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

   แลว้สง่ทา่นชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ “หวังฝจูิง่” 

 พั ก ที่   WANSI HOTEL ห รื อ  FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL ห รื อ 
HOLIDAYINN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนี-รา้นผเีซีย๊ะ-พระราชวงัฤดรูอ้น 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมสนิคา้มชีือ่ของปักกิง่ หยกจนีทีข่ ึน้ชือ่ เครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซือ้เป็นของฝาก
ล ้าคา่ 

  ชมก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจูหยงกวาน) สิง่มหัศจรรยห์นึง่ในเจ็ดของโลกในยคุกลาง สรา้งขึน้ดว้ย
แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 ก.ม. สรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 
โดยจักรพรรดจิิน๋ซ ีผูร้วบรวมประเทศจนีใหเ้ป็นปึกแผน่ ตัวก าแพงสงูราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กันวา่
ถา้น าวัสดุทีใ่ชก้อ่สรา้งก าแพงแห่งน้ีมาสรา้งก าแพงทีม่คีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร จะไดก้ าแพงทีม่ี
ความยาวรอบโลก  

“ฟร ีแตง่ชดุฮอ่งเต ้ฮองเฮา ถา่ยภาพคูก่บัก าแพงเมอืงจนี” 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นแวะชมผซีวิ ลกูมังกรตัวที ่9 เครือ่งรางน าโชคคา้ขาย  

  ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน อทุยานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 
ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมงิที่ขุดขึ้นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิก์วางส ูชมระเบยีงกตัญญแูละเรอืหนิออ่น 
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พั ก ที่   WANSI HOTEL ห รื อ  FU YONG YU LONG INTERNATIONAL HOTEL ห รื อ 
HOLIDAYINN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ ปกักิง่-รถไฟความเร็วสูง-เซีย่งไฮ-้หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ-ตลาดเฉงิหวางเมีย่ว-รา้น
ผา้ไหม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านสู่สถานนีรถไฟ โดยรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ล่าสุด เริม่เปิดวิง่ปลายเดือนมถิุนายน 2554 มี
ความเร็วสงูสดุ 300 กม./ชัว่โมง Electric Multiple Units (EMU) Train, ขบวนที.่......ในระยะทาง 

 1,463 กโิลเมตร ในเวลาประมาณ 5 ชัว่โมง 

 หมายเหตุ * การเดนิทางโดยรถไฟ ท่านจะตอ้งลากสัมภาระของ
ตัวเองจนถงึขึน้รถไฟ ไม่มีเจา้หนา้อ านวยความสะดวกแก่ท่าน **
กระเป๋าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะทีจ่ะใชเ้ดนิทางดว้ยรถไฟ เพราะไม่มทีี่
วางสัมภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคันชักขนาดกลาง เป็นกระเป๋าที่
สะดวกทีส่ดุ ในการทีท่า่นจะเข็นผา่นเอ็กซเรย ์และขึน้-ลงบันไดเลือ่น  

หมายเหตุ ขบวนรถไฟอาจมกีารเปลีย่นแปลง ถา้จองไดข้บวนรถไฟ 
ทีม่าถงึเซีย่งไฮ ้12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวนั วนันีจ้ะจดัทีภ่ตัตาคารในตวัเมอืงเซีย่งไฮ ้
แตถ่า้ขบวนรถไฟมาถงึชา้วา่น ัน้จะจดัอาหารเทีย่งแบบกลอ่งบรกิารใหบ้นรถไฟ 

........ น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟเซีย่งไฮ ้ทกุทา่นจะตอ้งลากสมัภาระของตัวเอง ตัง้แตล่งจากรถไฟ จนถงึรถบัส  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าท่านสู่หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้(หาดไว่ทาน) ตน้ก าเนิดอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮเ้ป็น
ถนนทีส่วยงามอันดับหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านชมเขตเชา่ของประเทศต่างๆในสมัยอาณานคิม พรอ้ม
ชมอาคารสงูตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

  จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู่ (Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่องเซีย่งไฮส้รา้งขึน้
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปู
ดว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้
รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของ
คนจีนทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut 
รา้นไอศครีม   ** น าชมโรงงานผลติผา้ไหมจนี สนิคา้พื้นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ แหล่งผลติผา้ไหมทีด่ทีีส่ดุ
ของจีน ชมความละเอยีดอ่อนของผา้ไหม ชมการเย็บปักถักรอ้ย เลอืกซือ้ผา้ห่มรังไหมคู่ทีห่่มเย็นใน
หนา้รอ้นและหม่อุน่ในหนา้หนาวในราคาทีถ่กูกวา่ราคาน าเขา้ในประเทศไทย 

       น าท่านสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า ศาลเจา้พ่อหลักเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ 
ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮซ้ึง่มีการ
ผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนคร
เซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย    

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พักที ่ RAMADA ANKE SHANGHAI HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50123348/ABS_Luggage.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oxinovaa&date=01-03-2008&group=4&gblog=10&usg=__EuueF8iQgXeU23mAsh2VHfVsw5M=&h=360&w=360&sz=33&hl=th&start=226&tbnid=mbGTacrECwDKHM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87&start=210&gbv=2&ndsp=21&hl=th&sa=N
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วนัทีห่ก เซีย่งไฮ-้STARBUCKS RESERVE ROASTERY-ซนิเทยีนตี-้จเูจยีเจีย่ว-หงัโจว-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

  น าทา่นเดนิทาสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญก่วา่สาขาปกต ิ300 

เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่า่น

มานี ้สาขาน้ีนอกจากความยิง่ใหญอ่ลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้แทน่

เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผัส

บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขาน้ี

แหง่เดยีวเทา่นัน้  

  

  น าทา่นไปชมเขต ซนิเทยีนตี ้ "Xintiandi…yesterday meets tomorrow in Shanghai today." 
แหลง่ผับทีค่กึคกัสวา่งไสวมชีวีติชวีา ตวัอาคารสรา้งแบบเกา่ดคูลาสสคิ เป็นแหลง่พบปะสงัสรรคข์องคน
รุ่นใหม ่วัยรุ่นเซีย่งไฮ ้และชาวตา่งประเทศ (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่ในผับ) 

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  แลว้เดนิทางสูห่ังโจว 

  น าท่านเดนิทางสู่เวนีสโบราณ “จูเจียเจี่ยว”  น าชม “จูเจียเจี่ยว” ชุมชนริมน ้าชาวเจียงหนาน
โบราณ น่ังเรอืชมบา้นเรอืนและชมวถิชีวีติของชาวบา้นรมิน ้าทีใ่ชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทาง (รวมคา่
เรอืแลว้) จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ   

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภั่ตตาคาร สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.05 น. เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ Air China CA715  

00.55 น. (วันรุ่งขึน้) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ  

 

 

 

 

 

 

************************** 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม   

ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเขา้ชม
สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย 700 บาท *ค่าภาษีสนามบนิจีน (CN TAX) * ค่าค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลงิ (YR) * ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) * รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงื่อนไขตาม

ขอ้ควรทราบ   
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จ าเป็นตอ้ง
บรรจใุนรายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งให ้
ทา่นแวะชม ประมาณ 75 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืว่าลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ ส าหรับทา่นใดทีแ่ยกไมต่ามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวัน โดยไม่

มกีารตกลงเรือ่งการเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทีเ่รยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นทันทเีป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วัน 
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กรมธรรม)์ ** คา่ธรรมเนียม อาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีาร
ผันผวน และ/หรอืสายการบนิขึน้คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตามจรงิ  

อตัรานีไ้มร่วม  ไม่รวมวซีา่เดีย่ว 1,650 บาท /ไม่รวมค่าใชจ่้ายสว่นตัวตา่งๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดืม่

นอกรายการ เป็นตน้ / ค่าท าเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซี่าทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่า

น ้าหนักทีเ่กนิพกิัด /คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ หยวน และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ (รวม 250 

หยวน)  

หมายเหต ุครบ 15 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์/ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความ

เหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีาร

เปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทาน

อาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

/ บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตใุหก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไม่รวมภาษี 7 

% และ ภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทีเ่หลอื ช าระ

ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วันไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังการวางมัดจ า หักค่าใชจ่้าย 5,000 บาท ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน – หัก

ค่าใชจ่้ายไว ้ 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการ

เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฏหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกดุ ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรือสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป

ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 
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- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

 

 

 

 

 

 


