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วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  X X X   

2 

กรุงเทพฯ-เทียนสิน (CA812 : 01.40-07.10)  
ถนนวฒันธรรมโบราณ-วดัเจ้าแม่ทบัทมิ 
เรือหินหยกขาว “เทยีนซือฟาง”-ชิงช้าสวรรค์  
TIANJIN EYE-ปักกิง่-กายกรรมปักกิ่ง 
 

   
CITY INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
ร้านไข่มุก-จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง

ร้านหมอนยางพารา-ตลาดรัสเซีย 
   

CITY INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ร้านผีชิว-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน 

ร้านหยก-ผ่านชมสนามกฬีารังนก 
 

   
CITY INN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
ปักกิง่-น่ังรถไฟความเร็วสูงไปเซ่ียงไฮ้-ร้านใบชา
ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว 

   

BAOLONG JUJIA 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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6 
หาดไว่ทาน-ถนนนานกงิ-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดก๊อปป้ีเถาเป่าเฉิง 
เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (CA805 : 23.50-03.20+1)   

    

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถจํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
 

กาํหนดการเดนิทาง 16-21 มนีาคม 2561 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอาํนวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ–เทยีนสิน-ถนนวฒันธรรมโบราณ-วดัเจ้าแม่ทบัทมิ-เรือหินหยกขาว “เทยีนซือฟาง” 
                           ชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE(ไม่ขึน้ชิงช้า)-ปักกิง่-กายกรรมปักกิง่ 

01.40 น.  เหิรฟ้าสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่วบินที ่CA 812  
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้ฉงช่ิง ตั้งอยูทิ่ศตะวนัตก ห่าง

ออกไปจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม.  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร   
 นาํท่านเท่ียวชม ถนนวฒันธรรมโบราณ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของเมืองเทียนสิน ตั้งอยูใ่นเขตหนานไค ตึก

รอบๆ ทั้งหมดเป็นแบบโบราณทั้งนั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่ทับทิม เป็น 1 ใน 3 วดัเจา้แม่ทบัทิมท่ีมี
ประชาชนนิยมไปกราบไหวม้ากท่ีสุดในโลก นาํท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิมท่ีมีความสูง 2.7 เมตร คนทอ้งถ่ิน
ส่วนใหญ่นิยมมาขอลูกกบัเจา้แม่ทบัทิมองคน้ี์  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย              นาํท่านชม เรือหินหยกขาว “เทียนซือฟาง” ซ่ึงมีความยาว 46.8 เมตร กวา้ง12 เมตร สูง 15 เมตร เป็นเรือท่ีมี

รูปแบบในสมยัราชวงศห์มิง ตามบนัทึกทางประวติัศาสตร์ หมิงเยี้ยนหวาง จูต้ี เม่ือปี ค.ศ. 1400 ไดข้ึ้นท่าเรือท่ีน่ี 
แลว้ผ่านการต่อสู้จนไดเ้ป็นจกัรพรรดิหย่งเล่อ แต่จกัรพรรดิก็ไม่ไดลื้มสถานท่ีแห่งน้ี จึงตั้งช่ือเมืองน้ีวา่ "เทียน
จิน" จึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองเทียนจิน และไดก้ารสร้างเรือหินหยกขาวก็เพื่อรําลึกถึงเร่ืองน้ี จากนั้นนาํท่านชม 
ชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE (ไม่ข้ึนชิงชา้) ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีสร้างไวบ้นสะพาน YONGLE ซ่ึงทอด
ขา้มแม่นํ้ าสําคญัของเมือง โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 110 เมตร ถูกสร้างข้ึนในปี 
2008 ท่ีผา่นมา ในตวัเทียนจินอายนั้นจะมีกระเชา้อยูจ่าํนวน 48 ห้อง (capsules) แต่ละห้องสามารถบรรจุคนได ้8 
คน ซ่ึงหากท่านไดข้ึ้นมาชมววิ ณ กระเชา้เทียนจินอายแลว้ก็สามารถมองเห็นทิศทางของแม่นํ้ าสามสายน้ีไดเ้ต็ม
ตา ท่านจะไดค้วามรู้สึกเหมือนไดเ้ท่ียวทางฝ่ังยุโรป เน่ืองจากเมืองเทียนจินมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวนัตก
จาํนวนมาก จากนั้นนาํท่าเดินทางสู่ กรุงปักกิง่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิม
ทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
นาํท่านชม กายกรรมปักกิง่ โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พกัที ่CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม ร้านไข่มุก–จัตุรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง-ร้านหมอนยางพารา-ตลาดรัสเซีย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบาํรุงผิว ท่ีทาํจากไข่มุกนํ้ าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ จากนั้นนาํท่าน
สู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดน้บัหม่ืนคน ชม
อนุเสาวรียว์ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านผ่านประตูเขา้สู่ พระราชวังกู้กง ซ่ึงในอดีตเคย
เป็นท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 
9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกวา่ 720,000 ตารางเมตร  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย         นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย 

เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา เป็นตน้  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ โต๊ะละ 2 ตัว 

 พกัที ่CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่  ร้านผีชิว–กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกฬีารังนก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
  นาํท่านแวะ ร้านผีชิว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทองของจีน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน

ด่านจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้างในสมยัจกัรพรรด์ิจ๋ินซี มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 
6,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 10 ปี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีม้องโกล เสริฟท์พร้อมน ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 

บ่าย นาํท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนาํท่าน ผ่านชม
สนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ซ่ึง
ภายในยงัมี สระวา่ยนํ้ าแห่งชาติ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการคลา้ย "กอ้นนํ้ าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่" ซ่ึง PTW 
and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 
 พกัที ่CITY INN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า  ปักกิง่–น่ังรถไฟความเร็วสูงไปเซ่ียงไฮ้-ร้านใบชา-ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
  นาํท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 

ช่ัวโมง)  เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผา่นปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย 
ซานตง อนัฮุย เจียงซู และเซ่ียงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักก่ิง-เซ่ียงไฮ  ้(กระเป๋า
เดินทางต้องลากเอง เพือ่ความรวดเร็ว)   

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว  อาคาร

บา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิง และชิง แต่ทาํเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมือง
โบราณของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ไก่แดง  
 พกัที ่BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห่ก  หาดไว่ทาน–ถนนนานกงิ-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดก๊อปป้ีเถาเป่าเฉิง 
                            เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใต ้ถึง 4 กิโลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
นครเซ่ียงไฮ ้จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนานกิง ศูนยก์ลางสําหรับการช้อปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนคร
เช่ียงไอ ้รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักวา่ 10 หา้ง  จากนั้นนาํท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่นํ้ าหวงผู ่ลงไป 
50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ   

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ้ าใคร 

พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงจุใจกบั ตลาดก๊อปป้ีเถาเป่าเฉิง มีสินคา้ให้เลือกซ้ือ
มากมายหลากหลายยีห่อ้ในราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า ใหท้่านเลือกชอ้ปอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 
23.50 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที ่CA 805 
03.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********     
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
 

  ปักกิง่ เซ่ียงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง  6 วัน 4 คนื (CA)  

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํ้ ามนัเพิ่มตาม

ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่25 ธ.ค. 60 เป็นเงิน 6,100 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,050 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที่ 16-21 มีนาคม 2561 22,999 บาท 22,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท 
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6. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จาํนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 
ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนั
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลาย
ตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรา
ยาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการ
ร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติ เกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่าน/ทริป 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอก

ท้ายโปรแกรมทวัร์ ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั **กรณยีืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  
(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight 
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จักคือ ร้านไข่มุก, ร้านใบชา, ร้านหยก, ร้านยางพารา, ร้านผีชิว, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านปฏิเสธที่
จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วนัทีไ่ม่เข้าร้าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!!  
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ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 
ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแวน่สีดาํ, ห้ามสวม
ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่างหน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : 

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทวัเนีย ลตัเวีย
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 
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8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 วนั
ทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต 
และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 อาทิตย ์
 
 

 
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 
 
 

      ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
...........................................................................................................................................................................................................
...................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................
............................................ ... ... ... .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 



                                                                                                                                                                                           9

 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


