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NT319
ทวัรจ์นี เซยีงไฮ ้ปักกงิ หงัโจว ทะเลสาบซหี ู6 วัน 4 คนื (MU/FM)
ทัวรปั์กกงิ เซยีงไฮ ้จนี , 6 วัน 4 คนื ,

City Inn Hotel  , JASMINE INTERNATIONAL HOTEL  , VIENA AIRPORT HOTEL

กรงุปักกงิ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิจตัุรสั - พระราชวงัโบราณกูก้ง - รา้นไขม่กุ - กายกรรมปักกงิโชว์
พระราชวงัฤดูรอ้น - รา้นผชีวิ - กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน - รา้นหยก - หอคอย Olympic Tower 

รา้นหมอนยางพารา - ตลาดรสัเซยี - นงัรถไฟความเร็วสงู - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- หมูบ่า้นใบชา 
เซยีงไฮ ้- รา้นนวดเทา้ - ยา่นซนิเทยีนต ี- รา้นผา้ไหม - ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์- ยา่นถนนนานกงิ - ตกึ STARBUCKS

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

22.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U โดย
สายการบนิ CHINAEASTERN AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ปกักงิ - จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัโบราณกูก้ง - รา้นไขมุ่ก - กายกรรมปกักงิ

01.05 น.
เหริฟ้าสู ่ปกักงิ โดย สายการบนิ CHINAEASTERN AIRLINES เทยีวบนิท ีMU2072 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือง)

06.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปกักงิ เมอืงประวัตศิาสตรเ์กา่แก ่เดมิทปัีกกงิเคยเป็นเมอืงสําคัญทางการคา้ของอาณาจักรเยียนเมอื 500
ปีกอ่นครสิตกาลผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง



นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิจตัรุสั ทใีหญ่ทสีดุในโลก ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจคุนไดนั้บหมนืคน ชมอนุเสาวรียว์รีชน
ใหท้า่นถ่ายภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ

จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวงัโบราณกูก้ง ซงึในอดตีเคยเป็นทปีระทับของจักรพรรดใินสมัยราชวงศห์มงิและชงิ รวม 24 รัชกาล
ภายในประกอบดว้ยหอ้งตา่ง  ๆถงึ 9,999 หอ้ง บนเนือทกีวา่ 720,000 ตารางเมตร

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะ รา้นไขมุ่ก เลอืกซอืครีมไขมุ่กบํารุงผวิ ททํีาจากไขมุ่กน ้าํจดืทเีพาะเลยีงในทะเลสาบ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํท ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดปกักงิ

นําทา่น ชมกายกรรมปกักงิ โชวค์วามสามารถหลาย  ๆดา้น เชน่โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้

ทพีกั
CITY INN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน - รา้นผชีวิ - กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน - รา้นหยก - ขนึชมววิบนหอคอย Olympic Tower

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น “อวเีหอหยวน” ซงึเป็นพระราชวังทพีระนางซสูไีทเฮาทรงโปรดปรานมาก
ทังยังเป็นสถานทวีา่ราชการของพระนางดว้ย ทา่นจะไดช้มความงามของทะเลสาบคนุหมงิ ทะเลสาบยักษ์ทขีดุดว้ยแรงงานคน 

จากนันนําทา่นแวะ รา้นผชีวิ สงิศักดสิทิธเิกยีวกับโชคลาภเงนิทองของจนี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ..สกุมีองโกล เสริฟ์พรอ้มน้าํจมิไทยรสเด็ด

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี ดา่นจวหียงกวนหนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก ซงึสรา้งในสมัยจักรพรรดจินิซ ีมคีวามยาว 10,000 ล ีหรือ
6,788 กโิลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสรา้งนานนับ 10 ปี

จากนันนําทา่นชม รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

จากนันนําทา่นกลับเขา้สู ่ตวัเมอืงปกักงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นขนึ หอคอย Olympic Tower ชมววิเมอืงปักกงิยามค่าํคนื โดยหอคอยโอลมิปิกทาวเวอรเ์ป็นอกีหนงึแลนดม์ารค์ของปักกงิ
สรา้งขนึเพอืตอ้นรับมหกรรมโอลมิปิก ปี 2008 แตไ่ดทํ้าการเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2014
เป็นหนงึในผลงานการออกแบบทไีดรั้บรางวัลการออกแบบประจําชาต ิดว้ยความสงู 258 เมตร

ทพีกั
CITY INN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่



วนัท ี4
รา้นหมอนยางพารา - ชอ้ปปิงตลาดรสัเซยี - นงัรถไฟความเร็วสงู - หงัโจว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมาฝากคนทางบา้น

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี เพอืเลอืกซอืสนิคา้ขายสง่ราคาถูก อาทเิชน่ ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬกิา เป็นตน้

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่สถานรีถไฟปกักงิ เพอืโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหนา้สู ่หงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง)
เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทมีคีวามยาวทังหมด 1,318 กโิลเมตร และวงิผา่นปักกงิเทยีนจนิ เหอเป่ยซานตง อันฮุย เจยีงซแูละเซยีงไฮทั้งหมด 7
เมอืงใหญ่ เสน้ทางรถไฟความเร็วสงูปักกงิ - เซยีงไฮ ้(ทังนีอาจจะมกีารเปลยีนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหต ุ: เพอืความรวดเร็วในการขนึ - ลงรถไฟ กระเป๋าเดนิทาง และสมัภาระของแตล่ะทา่นจําเป็นตอ้งลากดว้ยตนเอง
จงึควรเลอืกใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคันชกัลอ้ลากทมีขีนาดไม่ใหญ่จนเกนิไป

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บรกิารอาหารกลอ่งทา่นละ 1 ชุด

ทพีกั
Jasmine International Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี(ูเรอืเหมา) - หมูบ่า้นใบชา - เซยีงไฮ ้- รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ยา่นซนิเทยีนตี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี(ูเรอืเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก มเีนือท ี5.66 ตารางกโิลเมตร
ความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าํลกึเฉลยี 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าํลกึ (หมายเหต ุ:หากกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น
ลอ่งทะเลสาบซหี ูทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้รือเหมา)

นําทา่นชม หมูบ่า้นใบชา ซงึเป็นชาเขยีวทมีชีอืทสีดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชา

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเซยีงไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)
เมอืงทเีต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทมีลีวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารีสแหง่ตะวันออก”

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษ สตูรเดยีวไม่ซ ้าํใคร พรอ้มชมครีมเป่าซูถั่ง
หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ…ไกแ่ดง

จากนันนําทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนต ีถอืเป็นแหลง่ฮปิลา่สดุของคนอนิเทรนดเ์ซยีงไฮ ้ตังอยู่ฝังเมอืงเกา่
ทนีีมรีา้นอาหารเครืองดมืทแีตง่รา้นอย่างมรีะดับ ซงึใชต้กึอาคารหลังเกา่มาแตง่เตมิใหม่ใหเ้ป็นรา้นอาหารทดีหูรูหราคลาสคิ
นับเป็นสวรรคพั์กผอ่นของหนุ่มสาวและนักทอ่งเทยีวในเซยีงไฮย้ามค่าํคนื

ทพีกั



VIENA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
รา้นผา้ไหม - ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - ตกึ STARBUCKS ทใีหญแ่ละสวยทสีดุในโลก - เซยีงไฮ ้- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทขีนึชอืของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสอืผา้ รองเทา้ เป็นตน้

จากนันนําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าํหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่ง  ๆตนืตาตนืใจ

จากนันนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผู ่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภณัฑส์งิกอ่สรา้งหมนืปีแหง่ชาตจินี” ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนนานกงิ ศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเชยีงไอ ้รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ชอืดังกวา่ 10 หา้ง

จากนันนําทา่นสู ่ตกึ STARBUCKS สาขาใหม่ทนีครเซยีงไฮ ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ
ครองตําแหน่งสตารบั์คสท์ใีหญ่และสวยทสีดุในโลก ซงึไดทํ้าการเปิดตัวไปเมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มเีนือทใีหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร
ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหลยีม ซงึเป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่ และทตัีงตระหงา่นอยู่กลางรา้น คอื
ถังคัวกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชนั ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่
ซงึบอกเลา่เรืองราวความเป็นมาของสตารบั์คส ์กาแฟทคัีวในถังทองเหลอืงนีจะถูกสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน
ซงึจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตรี มเีคานเ์ตอรท์ยีาวทสีดุ ซงึมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร
ครองตําแหน่งเคานเ์ตอรข์องสตารบั์คสท์มีคีวามยาวทสีดุในโลก มเีครืองดมืหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ
รวมทังเครืองดมืทมีเีฉพาะสาขานีเพยีงแหง่เดยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ..เสยีวหลงเปา

22.30 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SHANGHAI AIRLINES เทยีวบนิ FM841 : 22.30 - 01.55 + 1
หรือ สายการบนิ China Eastern เทยีวบนิ MU547 : 21.25 - 01.05 +1 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือง)

01.55 น.
ถงึทา่ อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี13 มถิุนายน 2562 เวลา 10:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง
**ราคาทัวรน์เีช็คภาษีน ้าํมนัณวันท  ี20 พ.ค.62 เป็นเงนิ 5,700 บาท

• คา่วซีา่จนีปกต ิ4 วันทําการราคา 1,650บาท (ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,125บาท
(ชําระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื)

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน), อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั จํานวน 1 ใบสมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1ชนิ ตอ่ท่านน ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• 
• คา่บรกิารดงักลา่ว เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเท่านัน!!!

**หมายเหต*ุ* ในกรณลีูกคา้ทา่นใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้ลอบคลุมในเรอืงของสุขภาพ
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติหรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจาํตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ,
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ
ตกอยูภ่ายใตอ้ํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน,
การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 180 หยวนตอ่คน (เด็กชําระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่

• กรณกีรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บคา่ทปิเพมิ 50 หยวน / ทา่น / ทรปิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• คา่วซีา่จนีสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

• คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• ในการจองครงัแรกชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท หรอืทังหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากทําการจอง) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย

• สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรปูถา่ยจํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซีา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขายกอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,125บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)



การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 - 29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 9 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป - กลบั พรอ้มกบัคณะ

• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักคอื รา้นยางพารา, รา้นหยก,
รา้นผชีวิ, รา้นไขม่กุ ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหนั้กท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 - 90 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ หากท่านปฏเิสธทจีะไมเ่ขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
จะขอเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน /คน/วันทไีมเ่ขา้รา้น

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื และเหมาะสม
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิอตัราคา่บ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-



ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน!!

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รปู , หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใสเ่สอืสอีอ่น และสขีาว (หา้มใสเ่สอืคอกวา้ง แขนกดุ ซทีร ูลกูไม ้สายเดยีว ชุดราชการ
ชุดยนูฟิอรม์ชุดทํางาน ชุดนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดีาํ หรอืกรอบแวน่สดีาํ, หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิ เช่น ตา่งห ูสรอ้ย กปิตดิผม คาดผม
เขม็กลดั เป็นตน้ รปูตอ้งเห็นควิ และใบหทูัง 2 ขา้งชัดเจน หา้มผมปิดหนา้ รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร์
หรอืรปูพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่
กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง
• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม ่
1. สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่
3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
เดนิทางพรอ้มญาต ิ
1. สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่
3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน
• ผูเ้ดนิทางทชีอืเป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน 
2. หนังสอืชแีจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน 
3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท 
3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยนืวซีา่ทศีนูยย์นืวซีา่จนีในวันยนืวซีา่
• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 - 6 เดอืน หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
2. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์
3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท 
4. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
- หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท
- หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 
ประเทศทไีมส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้ตา่งชาตฝิรงัเศส และประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี
สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
และตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้ - ออก หรอื Re-Entry กอ่นทําการยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจ ศนูยย์นืวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต
และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั **
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