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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

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

2 ปักกิง่-จัตุรัสเทยีนอันเหมิน-พระรำชวงักู้กง
ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิง่ 

   CITY INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านผ้าไหม-พระรำชวงัฤดูร้อน-ร้านหยก
ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวหียงกวน-ผ่ำนชม
สนำมกฬีำรังนกและสนำมกีฬำว่ำยน ำ้ 

   
CITY INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

4 ร้านผีชิว-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-ปักกิง่ 
น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-เซ่ียงไฮ้ 

   
BAOLONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว 

5 
หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 
ตลำดเถำเป่ำเฉิง-ร้านใบชา 

   
BAOLONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว 

6 เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10)   X  
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รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยงัไม่รวม 

 ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ  ท่ำนละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน  ทั้งนีใ้นส่วนค่ำ
ทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่) 

 ค่ำวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท  

ก ำหนดกำรเดินทำง  กนัยำยน – ตุลำคม 2560 
วนัแรก    กรุงเทพฯ-ปักกิง่ 

20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  (TG) โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีจำกทำงบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

23.50 น. เหิรฟ้ำสู่  ปักกิง่ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เทีย่วบินที ่TG674   

วนัทีส่อง   ปักกิง่-จัตุรัสเทยีนอันเหมิน-พระรำชวงักู้กง-ร้านไข่มุก-กำยกรรมปักกิง่ 

05.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองส ำคญัทำงกำรคำ้
ของอำณำจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำคำร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำทีภ่ัตตำคำร   
น ำท่ำนสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศำลำประชำคมท่ีสำมำรถบรรจุคนได้
นบัหม่ืนคน ชมอนุเสำวรียว์ีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก  จำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนประตูเขำ้สู่ 
พระรำชวังกู้กง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัรำชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 
รัชกำล ภำยในประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกวำ่ 720,000 ตำรำงเมตร  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย              น ำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ำรุงผิว ท่ีท ำจำกไข่มุกน ้ ำจืดท่ีเพำะเล้ียงในทะเลสำบ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ โชวค์วำมสำมำรถหลำย  ๆดำ้น เช่น โชวห์มุนจำน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  

 พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม   ร้านผ้าไหม-พระรำชวงัฤดูร้อน-ร้านหยก-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวหียงกวน-ผ่ำนชมสนำมกฬีำรังนก  
                             และสนำมกฬีำว่ำยน ำ้ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
  น ำท่ำนแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ีท ำจำกผำ้ไหม เช่น

ผำ้ห่ม เส้ือผำ้ รองเท้ำ เป็นต้น  จำกนั้นน ำท่ำนชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซ่ึงเป็น
พระรำชวงัท่ีพระนำงซูสีไทเฮำทรงโปรดปรำนมำก  ทั้งยงัเป็นสถำนท่ีวำ่รำชกำรของพระนำงด้วย  
ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของทะเลสำบคุนหมิง ทะเลสำบยกัษท่ี์ขดุดว้ยแรงงำนคน  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกี+้น ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 
บ่ำย         น ำท่ำนชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน ำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือเป็นของฝำกล ้ ำค่ำ น ำท่ำน

เดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงสร้ำงในสมยั
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จกัรพรรด์ิจ๋ินซี  มีควำมยำว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 300,000 คน ใช้เวลำสร้ำง
นำนนบั 10 ปี จำกนั้นน ำท่ำน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก  ออกแบบโดยเดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดงั
ของโลก มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั "รังนก" ซ่ึงภำยในยงัมี สระว่ำยน ้ำแห่งชำติ โดยมีรูปลกัษณ์
เหนือจินตนำกำรคลำ้ย " ก้อนน ้ำส่ีเหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใช้
วสัดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตย ์    

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
 พกัที ่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่                ร้านผีชิว-ช้อปป้ิงตลำดรัสเซีย-ปักกิง่-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-เซ่ียงไฮ้ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนแวะ ร้ำนผีชิว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลำภเงินทองของจีน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำด
รัสเซีย  เพื่อเลือกซ้ือสินคำ้ขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผำ้ไหม ถุงเทำ้ รองเทำ้ นำฬิกำ เป็นตน้    

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย         น ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ เซ่ียงไฮ้  (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 5) ช่ัวโมง)  เป็นเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงท่ีมีควำมยำวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่ง
ผ่ำนปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซำนตง อนัฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทำงรถไฟ
ควำมเร็วสูงปักก่ิง-เซ่ียงไฮ ้(กระเป๋ำเดินทำงต้องลำกเอง เพ่ือควำมรวดเร็ว)   

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  
 พกัที ่BAOLONG HOLIDAY  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ                 หำดไว่ทำน-ถนนนำนกงิ-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลำดก๊อปป้ีเถำเป่ำเฉิง-ร้านใบชา 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ ำหวงผูมี่ควำมยำวจำกเหนือจรดใต ้ถึง 4 
กิโลเมตรเป็นเขตสถำปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่ำ “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้ำงหม่ืนปีแห่งชำติจีน” ถือ เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ น ำท่ำนชอ้ปป้ิงยำ่น ถนนนำนกิง ศูนยก์ลำงส ำหรับกำรช้อป
ป้ิงท่ีคึกคกัมำกท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้รวมทั้งห้ำงสรรพสินคำ้ใหญ่ช่ือดงักวำ่ 10 ห้ำ  จำกนั้นน ำท่ำน 
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ ำหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่ำง ๆ 
ต่ืนตำต่ืนใจ   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ....ไก่แดง  
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภำพ ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กบัยำนวดขนำดพิเศษสูตรเดียว

ไม่ซ ้ ำใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดำ้นรักษำ
แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยำสำมญัประจ ำบำ้น  น ำท่ำนชอ้ปป้ิงจุใจกบั ตลำดก๊อปป้ี
เถำเป่ำเฉิง  มีสินคำ้ให้เลือกซ้ือมำกมำยหลำกหลำยยีห่้อในรำคำยอ่มเยำ ไม่วำ่จะเป็นเส้ือผำ้ กระเป๋ำ 
ใหท้่ำนเลือกชอ้ปอยำ่งเตม็อ่ิม จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชำท่ีมีช่ือเสียงต่ำงๆ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
 พกัที ่BAOLONG HOLIDAY  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วนัที่หก                เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
07.30 น.  เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL  เทีย่วบินที ่TG663  
11.05 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ........  

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

ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านไข่มุก, ร้านหยก, ร้านใบชา , ร้านผีชิว ,ร้านผ้า
ไหม ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก
ท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 
 

Two Tone ไหทองค ำ 6 วนั 4 คืน (TG) 
 (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผู้ใหญ่  รำคำ เดก็อำยุ 
ต ำ่กว่ำ 18 ปี 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่  

วนัที่ 05-10 กนัยำยน  2560  18,799 บำท 21,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที่ 19-24 กนัยำยน 2560  19,799 บำท 22,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที่ 17-22 / 18-23 ตุลำคม 2560  20,799 บำท 23,799 บำท 4,500 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี

กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรเปล่ียนแปลง
ของสำยกำรบิน สภำพทำงกำรเมือง ภยัทำงธรรมชำติ แต่ยงัคงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั (รำคำดงักล่ำวขำ้งตน้สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะค่ำเงินบำทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บค่ำน ้ ำมนั
เพิ่มเติมจำกรำคำท่ีก ำหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร รวมถึงค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) ,  อำหำรและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
3. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
4. น ้ำหนกัสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
5. ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครองผู ้
เอำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยสูุงกวำ่ 70 ปี ข้ึน
ไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั้งน้ียอ่ม
อยู่ในขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยูภ่ำยใต้
อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, 
นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตำม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่ำหนงัสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขบัรถ ท่ำนละ 200 หยวนต่อคน ในส่วนค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึ 
    พอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่( 
5. ค่ำทวัร์ชำวต่ำงชำตเิกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
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6. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (ซ่ึงต้องเดินทำงไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่ำน้ัน)  หรือ  
    หำกต้องกำรย่ืนวีซ่ำแบบเดี่ยว ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำเดี่ยว รำคำ 1,500 บำท (กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี  
    เดนิทำงพร้อมผู้ปกครอง ต้องย่ืนวซ่ีำเดีย่วเท่ำน้ัน) 

หมำยเหตุ : อตัรำค่ำวซ่ีำดงักล่ำว ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน 
7. ค่ำ VAT 7 %   หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 %  ในกรณทีีลู่กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 
และหัก ณ ทีจ่่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองคร้ังแรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 30 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหนำ้เต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมดัจ ำ

แลว้ ถำ้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หำกมีกำรยิกเลิก
หรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผูจ้องจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ดินทำงใหม่มำแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกั

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน ถำ้ยงัไม่มีกำรยืน่วซ่ีำ หรือมีกำรเสียค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผูเ้ดินทำงใหม่มำแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีกำรยื่นวีซ่ำ

ไปแลว้หรือมีค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่ำใชจ่้ำยเฉพำะเท่ำท่ีจ่ำยไปล่วงหนำ้ตำมจริงเท่ำนั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกกำรเดินทำง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สำมำรถหำผูเ้ดินทำงใหม่มำแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บำท + ค่ำตัว๋เคร่ืองบินใหม่ทั้งหมดใน
โปรแกรม และวนัเดินทำงนั้นๆ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ ำมนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่ำใชจ่้ำย
อ่ืนๆ เฉพำะเท่ำท่ีไดจ่้ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นตน้ (ค่ำตัว๋เคร่ืองบินของผูท่ี้ไม่เดินทำงท่ีออก
ตัว๋ไปแลว้ แต่สำมำรถหำผูเ้ดินทำงใหม่มำแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทำงสำยกำรบินท ำเงินคืนให้ซ่ึงอำจจะ
ใชร้ะยะเวลำประมำณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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6. กำรยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
6.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จริง 
6.4 ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกบัสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีกำร 

กำรันตีค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรง   หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำร
คืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  ำนวนผูเ้ดินทำงขั้นต ่ำผูใ้หญ่ 10 ท่ำนข้ึนไป เท่ียวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
3. รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
5. ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
7. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
8.  หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่ำนั้น 
9. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
10. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
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เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญำติกำรท ำงำน ตวัจริงเท่ำนั้น ! ! ต่ออำยกุำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกวำ่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต์ 
6.3 ส ำเนำตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั  จ่ำยเพิ่ม 3,560 บำท  
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ  จ่ำยเพิ่ม  100  บำท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน 
8. ส ำหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่ง

เอกสำรยืน่วซ่ีำ 
9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซ่ีำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยำ่ง

นอ้ย 7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 
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10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจีนอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบียบกำรยืน่วซ่ีำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวซ่ีำจีน ท่ำน
จะตอ้งรับผดิชอบในกำรอนุญำตให้เขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วซ่ีำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 
 น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
 น ำรูปถ่ำยท่ีมีววิดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยนืเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยืน่ท ำวซ่ีำ 
 น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 

ตวัอย่ำงกำรถ่ำยรูปหน้ำพำสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีำแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................ 
ต ำแหน่งงำน........................................................................................................................................... 
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