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 เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสงู ปักก่ิง – เซ่ียงไฮ้  
 ก าแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง  

 พระราชวังฤดูร้อนอว้ีเหอหยวน วัดลามะ ประตชัูย กายกรรมปักก่ิง  

 ชมพพิธิภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง หรือ สโนว์เวิลด์ 

 SHANGHAI TOWER หรือ SWFC ช้ัน 94 

 หาดว่ายทัน เฉิงหวังเมี่ยว ช้อปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉิง 

 เมนพูเิศษ !!! กุ้งมังกร, อาหารทะเล , เป็ดปักก่ิง, สุก้ีมองโกเลีย, ไก่แดงเซ่ียงไฮ้  
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ก าหนดการเดินทาง   พฤศจิกายน 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 
วนัแรก  กรงุเทพฯ  (สนามบินสวุรรณภมิู) 
20.00/21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย (TG) โดย

มเีจา้หน้าทีต่อ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ  
23.00/23.50 น ออกเดนิทางสู่ปกักิง่โดยเทีย่วบนิที ่TG 686 / TG 674 *** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ***  
 
วนัท่ีสอง ปักก่ิง – จตัุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ประตูชยั - กายกรรมปักก่ิง   
04.40/05.30 น. เดนิทางถงึนครปกักิง่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารการเขา้เมอืง

และรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ นําท่านเดนิทางไปยงัภตัตาคาร เพื่อทาํธุระส่วนตวัและรบัประทานอาหารเชา้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  ภตัตาคาร (1) เมนูติม่ซํา 

นําท่านชม จตัรุสัเทียนอนัเหมิน เป็นจตัุรสัทีก่วา้งทีส่ดุในโลกชมศาลา
ประชาคมทีส่ามารถบรรจุคนไดน้บัหมืน่คน อนุสาวรยีว์รีชน พรอ้ม
ถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  ชม พระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้าม 
ซึ่งในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิและราชวงศ์
ชงิรวม 24 รชักาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ  ถงึ 9,999 หอ้ง บน
เนื้อทีก่วา่  720,000  ตรม.   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
บ่าย นําท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานทีป่ระกอบพธิี

บวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจกัรพรรดใินสมยัราชวงศห์มงิ
และชงินําท่านชมกําแพงสะทอ้นเสยีงผา่นชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่
อนัร่มรื่นของชาวจนีทีม่าออกกาํลงักายและพกัผอ่น ......นําท่านไปยงั 
ประตูชยั สมยัก่อนใชเ้ป็นประตูส่งแม่ทพัออกรบ  ปจัจุบนันี้จดัเป็น
พพิธิภณัฑ ์จดัแสดงภาพถ่ายประตูเมอืงต่างๆ ของปกักิง่ และพพิธิภณัฑ ์
ผซีวิ  หรอื ป่ีเซี๊ยะ ซึ่งภายในมป่ีีเซี๊ยะโบราณ สมยัราชวงศห์มงิตัง้อยู่   ป่ีเซ๊ียะ  ถอืเป็นสตัวเ์ทพชนิดหนึ่ง 
เล่ากนัวา่เป็นลกูตวัทีเ่กา้ของมงักร ผซีวิเป็นสตัวด์ุรา้ยชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู ้ เพศเมยี เพศเมยีเรยีกวา่ 
“ผ”ี ส่วนเพศผูเ้รยีกวา่ “ซวิ” กล่าวกนัวา่ ผซีวิตวัผูจ้ะหาทรพัย ์ ส่วนตวัเมยีจะเฝ้าทรพัย ์ ดงันัน้ คนจนีจงึ
นิยมเกบ็สะสมไวเ้ป็นคู่ ทีค่นจนีเชือ่วา่ จะนําเงนิทอง และโชคลาภใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ และชว่ยเกบ็รกัษา
ทรพัยท์ีห่ามาได.้....  นําท่านแวะชมและชมิชาจาก ร้านใบชา คุณภาพดขีองประเทศจนี.....จากนัน้นําชม 
กายกรรมปักก่ิง ชือ่กอ้งโลก ชมงิว้เปลีย่นหน้ากาก และการแสดงทีง่ดงาม 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (3) เมนูเป็ดปกักิง่  
นําท่านเขา้ทีพ่กั PLAZA HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสาม วดัลามะ – พระราชวงัฤดรู้อน – ถนนหวงัฝู่ จ่ิง  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) นําท่านไหวพ้ระที ่วดัลามะ  
ซึ่งในอดตีเคยเป็นพระราชวงัเกา่ทีป่ระทบัของจกัรพรรดิห์ย่งเจิน้องคช์าย
สีแ่ห่งราชวงคช์งิและเป็นพระราชบดิาของจกัรพรรดิเ์ฉียนหลงนําท่าน
นมสัการองคพ์ระพทุธเจา้ปรางคอ์ดตี ปจัจุบนั และอนาคต เพื่อเป็นสริิ
มงคล ชมพระพุทธรูปไมท้ีแ่กะสลกัจากไมจ้นัทรม์คีวามสูงถงึ 26 เมตร... 
นําท่านเยีย่มชม สถาบนัการแพทยแ์ผนโบราณ ซึ่งผลติยาสมุนไพร
บํารุงและรกัษาอาการของโรคต่างๆ ใหท้า่นไดน้วดฝา่เทา้เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้พรอ้มรบัคําแนะนํา
จากแพทยจ์นี เรื่องยาสมนุไพร สําหรบับํารุงสุขภาพของทกุท่าน … 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูอาหารกวางตุง้ 
บ่าย นําท่านชม พระราชวงัฤดรู้อน หรืออทุยานอวีเ้หอหยวน เป็น

พระราชวงัทีพ่ระนางซูสไีทเฮาทรงโปรดปรานมาก  อกีทัง้เป็นสถานทีว่า่
ราชการของพระนางดว้ย  ชมความงามของทะเลสาบคุนหมงิ ทะเลสาบ
ยกัษ์ทีข่ดุดว้ยแรงงานคน  ภูเขาจาํลอง  ศาลาแบบต่างๆ  ซึ่งลว้นแต่
สวยงามตระการตา  จากนัน้นําท่านเยีย่มชม โรงงานผา้ไหม ซึ่งผลติและ
จําหน่ายผลติภณัฑจ์ากไหมจนี ซึ่งมคีุณสมบตัแิตกต่างไปจากไหมไทย 
และนิยมนํามาผลติเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เชน่ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และทีไ่ดร้บัความนยิมมากๆ คอื 
ผา้นวมไหม รวมทัง้เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกายบุรุษและสุภาพสตร ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (6) เมนู กุง้มงักร และอาหารทะเล 
นําท่านชม ถนนหวงัฝู่ จ่ิง ถนนคนเดนิบรรยากาศแบบยุโรปมตีกึทีท่นัสมยัสวยงามมากมายและเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้นานาชนดิเชน่เสือ้ผา้ กระเป๋า ขนม ยาจนีต่างๆ เป็นตน้ อสิระจนสมควรแก่เวลา 
นําท่านเขา้ทีพ่กั PLAZA HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี ก าแพงเมืองจีน – ด่านจหูยงกวน – พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ หรือ สโนเวิลดส์กีรีสอรต์ -  
                         สนามกีฬาโอลิมปิค (ผา่นชม)  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) นําท่านชมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

จาก มุกน ้าจืด ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ และไดนํ้ามุกดงักล่าวมาผลติเป็น
ผลติภณัฑม์ากมาย เชน่ ครมีไขมุ่ก ผงไขม่กุ รวมทัง้เครื่องประดบัสําหรบั
สุภาพสตร ี เชน่ต่างหู สรอ้ยมุกเป็นตน้.....นําท่านไปยงั ด่านจหูยงกวน 
นําท่านขึน้ชม ก าแพงเมืองจีน หนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลก สรา้งใน 
สมยัจกัรพรรดฉินิซฮี่องเต ้มคีวามยาว 10,000 ลี ้หรอื 6,788 กโิลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลา
สรา้งนานนบั 100 ปี อสิระเทีย่วชมและถ่ายภาพตามอธัยาศยั......... จนถงึเวลานดัหมาย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
บ่าย ***** คณะเดนิทาง พฤศจกิายน - 14 ธนัวาคม 2559 *****  
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นําท่านชม พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้แห่งราชวงศห์มิง  ซึ่งสรา้งสวยงามภายในอาคารชัน้เดยีว รวมทัง้สิน้ 26 
ฉาก บอกเล่าเรือ่งราวตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ราชวงศห์มงิโดย จูหยวนจาง ผา่นความเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึคราวล่ม
สลาย ซึง่น่าศกึษาเป็นอย่างมาก) 

 ***** คณะเดนิทางตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2559 - 20 กุมภาพนัธ ์2560 ***** 
นําท่านไปยงั SNOW WORLD SKI RESORT ลานสกมีาตรฐานกลางแจง้  สมัผสัหมิะขาวโพลน สวยงาม
สะอาดตา  สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัหลากหลายกจิกรรมฤดูหนาว ไม่วา่จะเป็นลากเลื่อน สเลด และสก ี
(ค่าใชจ้่ายกจิกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในคา่ทวัร ์ทา่นสามารถตดิต่อสอบถามค่าใช ้จ่ายจากไกด ์หรอืหวัหน้า
ทวัร)์ สําหรบัท่านทีต่อ้งการเล่นสก ีกรุณาเตรยีมตวัไหพ้รอ้มก่อนการเล่น ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด 
เสือ้แจก็เกต็กนัน้ําหรอืผา้ร่ม,กางเกงรดัรูปและฝึกวธิกีารเล่นก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของทา่น 
.....นําท่านชมโรงงานผลติผลติภณัฑจ์ากหยกอนัมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่
ตวัเมอืงปกักิง่ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (9) เมนูสุกีม้องโกล 
นําท่าน ผา่นชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ซึ่งออกแบบโดย สถาปนิกชาวเยอรมนั หรอืเรยีกกนัวา่ 
สนามกฬีารงันก และสระวา่ยน้ําแหง่ชาต ิ ซึ่งมรีูปทรงภายนอกคลา้ยกอ้นน้ําขนาดใหญ่ กําแพงของอาคาร
นี้คลา้ยมฟีองน้ําเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
นําท่านเขา้ทีพ่กั PLAZA HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL , YITEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีห้า ปักก่ิง – รถไฟความเรว็สงู - เซ่ียงไฮ้ – หาดว่ายทาน – เฉินหวงัเมี่ยว – ถนนนานกิง   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั(10) นําท่านไปยงัสถานีรถไฟความเรว็สูงเพื่อเดนิทางไปยงัเซี่ยงไฮ ้ 
07.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ออกเดนิทางโดยรถไฟขบวนที ่G 101 

*** กระเป๋าสมัภาระควรมขีนาดกลาง มคีนัชกัและลอ้ลากเพือ่ความ
สะดวกในการลากขึน้ลงบนัไดเลือ่นภายในสถานี และกระเป๋าสมัภาระ
ขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดนิทาง เพราะไมม่หีอ้งเกบ็กระเป๋า
สมัภาระ และทุกท่านตอ้งดูแลกระเป๋าสมัภาระดว้ยตนเอง ***  

12.36 น. (เวลาโดยประมาณ)  เดนิทางถงึเซี่ยงไฮแ้ลว้ นําท่านไปยงัภตัตาคาร 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(11)  
บ่าย น าท่านเทีย่วชม มหานครเซ่ียงไฮ้ ไดร้บัการขนานนามวา่ “นครปารสีแห่งตะวนัออก” ตัง้อยู่บนฝ ัง่แม่น ้า

หวงัผูเ่สน้เลอืดทีห่ล่อเลีย้งมหานครเมอืงนี้และมคีวามยาวถงึ 80 กม.เป็นเมอืงศนูยก์ลางความเจรญิในดา้น
ต่างๆ ของภูมภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้  การเงนิ การลงทนุ 
รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว เซี่ยงไฮจ้งึนบัเป็นความ
ภาคภูมใิจของชาวจนีเซีย่งไฮเ้ป็นสญัลกัษณ์ของจนียคุใหมใ่นดา้น 

 ความกา้วหน้าและความทนัสมยั ยงัเป็น  ศนูยก์ลางการคา้, เมอืงท่า 
และเป็นเมอืงขนาดใหญ่ทีส่ดุของจนีมหานครเซี่ยงไฮ ้  .....นําท่านสู่
บรเิวณ หาดว่ายทนั ตัง้อยู่บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําหวงผูม่คีวามยาว
จากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปตัยกรรม  ทีไ่ดช้ือ่วา่ “ พพิธิภณัฑส์ิง่กอ่สรา้งหมื่นปีแห่งชาติ



5 

 

 

จนี ” เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ําคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ และเป็นแหล่งรวมศลิปะ
สถาปตัยกรรมทีห่ลากหลายผสมผสานระหวา่งสถาปตัยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงาน
ภาครฐั .....นําท่านเยีย่มชมโรงงานผลติและจําหน่าย บวัหมิะ หรอื เปา่ฝูห่ลงิ ซึ่งเป็นยาทาแกไ้ฟไหม ้ น้ํา
รอ้นลวกทีค่นไทยรูจ้กัและนยิมใชก้นัมาก .....จากนัน้นําท่านสู่  เฉิงหวงัเมี่ยว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วดัเทพ
เจา้ประจําเมอืง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเก่า และเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์
ของชาวเซีย่งไฮซ้ึ่งมกีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปจัจุบนัไดอ้ย่างลงตวั   

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (12) เมนูไก่แดงเซี่ยงไฮ ้
นําท่านชมและชอ้ปป้ิง ถนนนานกิง ย่านชอ้ปป้ิงซึ่งมคีวามยาวถงึ  
5 กม. ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีสุ่ดของนครเชีย่งไฮ ้รวมทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชือ่ดงักวา่ 10 หา้ง รา้นคา้ต่าง ๆ, รา้นอาหารและ
ศนูยก์ลางความบนัเทงิมากมาย   

  นําท่านเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัท่ีหก เซ่ียงไฮ้ – SHANGHAI TOWER หรือ SWFC ชัน้ 94  – ตลาดเถาเป่าเฉิง – กรงุเทพฯ    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (13) นําท่านขึน้ชมววิของมหานคร

เซี่ยงไฮ ้และทวิทศัน์อนัสวยงามของแมน้ํ่าหวงผู่ ณ จุดชมววิชัน้ 118-119 
ของ SHANGHAI TOWER อาคารสูงทีต่ ัง้อยู่ใจกลางยา่นธุรกจิและการคา้ 
เป็นอาคารรูปทรงทนัสมยัใหม่ล่าสดุ มคีวามสูงอาคาร 632 เมตร จํานวน 137 
นบัเป็นอาคารสูงทีสุ่ดในประเทศจนีและสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจาก
โตเกยีวสกายทร ีประเทศญี่ปุน่สูงเป็นอนัดบั 2 และ เบริจ์คาลฟิา ในดไูบสูง
เป็นอนัดบั 1 ของโลก  (กรณทีี ่ไม่สามารถขึน้จดุชมววิ ของ SHANGHAI 
TOWER ได ้บรษิทัฯ จะจดัใหไ้ปชมววิ ณ จุด ชมวิวชัน้ท่ี 94 ของอาคาร 
Shanghai World Financial Centre หรือ SWFC มคีวามสูง 492 เมตร รวม 104 ชัน้ ทดแทน) 
..... น าท่านไปเทีย่ว ตลาดเถาเป่าเฉิง  แหล่งรวมสนิคา้กอ็ปป้ีแบรนดเ์นมต่างๆ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ 
เสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา และสนิคา้อืน่ๆ  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)  
............  นําท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิเซีย่งไฮ ้ 
17.25 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 665 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
21.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

************************************************* 
รายการทวัรน์ี้มกีารเขา้ชมรา้นสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ รา้นชา หยก ไขมุ่ก นวดฝา่เทา้ ผา้ไหม บวัหมิะ และป่ีเซีย่ะ  
ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทกุท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม โดยใชเ้วลาแต่ละรา้นประมาณ 45 นาท ีซื้อหรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
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อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)    พฤศจิกายน 2559 - กมุภาพนัธ ์2560  
วนัเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่  เดก็อายุ 2-11 ปี 
พกัร่วมกบัผูใ้หญ่  
2 ท่าน มีเตียง    

เดก็อาย ุ2-11ปี 
พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

15-20 พฤศจิกายน 2559 30,900 29,900 28,900 4,000 
30 พฤศจิกายน - 5 ธนัวาคม 
7-12 ธนัวาคม 

31,900 30,900 29,900 5,000 

30 ธนัวาคม 2559- 4 มกราคม 2560 33,900 32,900 31,900 5,000 
11-16 มกราคม 2560 30,900 29,900 28,900 4,000 
10-15, 22-27 กมุภาพนัธ ์ 30,900 29,900 28,900 4,000 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ปกักิง่ // เซี่ยงไฮ ้–กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
2. ค่าตัว๋รถไฟความเรว็สูง ปกักิง่ – เซี่ยงไฮ ้ 
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  4 คนื (หอ้งละ 2- 3ท่าน)  
4. ค่าอาหาร  14  มือ้ตามรายการ 
5. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
7. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ (พาสปอรต์ไทย)  
8. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
9. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

                  *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ินคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อท่าน ( 5 วนั x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)  

หวัหน้าทวัร ์คนละ 50 บาทต่อวนั (300 บาทต่อท่านตลอดทรปิ) 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
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1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่า่ยไม่เกนิ 6 

เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสาํหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด (กรณี

วซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสดุ
แนบมาดว้ย) 

5. สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่นการ
ส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ํางาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น
กรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรดรบัทราบ 
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสูตบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อําเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัรหายในระหวา่งการเดนิทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ํางานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการ
ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิ

- พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
- ใบอนุญาตการทํางาน 
- หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
- สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
- กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทําวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัตอ้งไปนี้ 
- ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
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- นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
- นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตกิเกอร ์

หรอื รูปทีพ่ริน้ซ์จากคอมพวิเตอร ์
13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวซ่ีา

ล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,000 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,400 
บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดําเนนิการเลม่ละ 
500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิและ 750 บาท สาํหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศนูยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของสถานทูตจนี   

 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาวางเงนิมดัจําท่านละ  10,000 บาท / 15,000 บาท  
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง 
 
 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทกุรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ตํ่า  25 ทา่น (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ 
          ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศเปลีย่น 

แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
 เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนอื  

  ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรอื 
  บางส่วน) รวมทัง้เหตสุุดวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบนิ และ 
  ปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

4. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระเป็นการชาํระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้าํระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 
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เชน่กนัหากท่านมไิดท้อ่งเทีย่วตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 
5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื

เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสดุวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ก่อน 
6. สําหรบัท่านทีจ่ะออกบตัรโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเกต็ หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรุณาแจง้บรษิทั

ก่อน เพื่อยนืยนัวา่ทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม่   หากท่านออกบตัรโดยสารโดยไม่ได้รบั
การยนืยนัจากบรษิทัฯ แลว้ปรากฏวา่ทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

 
 

 


