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NT301
ทวัรปั์กกงิ เซยีงไฮ ้(นังรถไฟความเร็วสงู) 6 วัน 4 คนื (XW)
ทัวรปั์กกงิ เซยีงไฮ ้จนี , 6 วัน 4 คนื ,

YIFU HOTEL  , VENUSINTER NATIONAL HOTEL

เทยีนสนิ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัฤดูรอ้นอวเีหอหยวน - รา้นไขม่กุ - รา้นหมอนยางพารา 
กายกรรมปักกงิ - รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก 

รา้นผเีซยีะ - ตลาดรสัเซยี - นงัรถไฟความเร็วสงู - ยา่นซนิเทยีนต ี- รา้นผา้ไหม - ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์
หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - รา้นกาแฟ - ตลาดเฉนิหวงัเมยีว - เซยีงไฮ้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ดอนเมอืง - เทยีนสนิ - ปกักงิ

08.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (TERMINAL 1) ชนั 3 ประต ู5 แถวท ี6 สายการบนิ NOK SCOOT
(XW) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

11.20 น.
เหริฟ้าสู ่นครเทยีนสนิประเทศจนี เทยีวบนิท ีXW880



17.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนสนิปินไห ่นครเทยีนสนิประเทศจนีผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสู่
นครปกักงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี(บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมืฟรี แตม่จํีาหน่าย)

ทพีกั
YIFUHOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี2
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง - พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนรา้นไขมุ่ก - รา้นหมอนยางพารา - กายกรรมปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม่
ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจคุนไดนั้บหมนืคน สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษตา่งๆ
จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สูพ่ระราชวังตอ้งหา้มกูก้ง สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อุทยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 ปีกอ่น
ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรือหนิอ่อน

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นไขมุ่ก ทมีชีอืเสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! เป็ดปกักงิ

นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ สดุยอดของกายกรรมทสีดุแสนจะสวยงาม ใหท้า่นตนืตาตนืใจกับโชวท์หีลากหลาย อาท ิเชน่ โชวห์มุนจาน
โชวค์วงของ เป็นตน้

ทพีกั
YIFUHOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน เป็นกําแพงทมีป้ีอมคันเป็นชว่ง
ๆของจนีสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จนิซฮี่องเตเ้ป็นครังแรก กําแพงสว่นใหญ่ทปีรากฏในปัจจบัุนสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ
ทังนีเพอืป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์มคีวามยาวทังหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! สกุมีองโกล

บา่ย
นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิเพอืชมพพิธิภัณฑท์รีวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติ ิททีา่นสามารถถ่ายรูปเสมอืนอยู่ในภาพจําลองเหตกุารณ์นันๆได ้

จากนันนําทา่น ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron
เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก โคลอสเซยีม ในสนามจไุด ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008



มลัีกษณะภายนอกคลา้ยกับรังนก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YIFUHOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี4
รา้นผเีซยีะ - ตลาดรสัเซยี - ปกักงิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - เซยีงไฮ ้- ยา่นซนิเทยีนตี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผเีซยีะ เครืองรางโชคลาภตามความเชอืของชาวจนี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี แหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี
และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมายอาทกิชุชพีราดา้ดแีอนดจ์หีรืออย่างรองเทา้กฬีาชอืดังไนกอีาดดิาส เป็นตน้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานีรถไฟปักกงิเพอื นงัรถไฟความเร็วสงู สู ่มหานครเซยีงไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5
ชวัโมง)เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทมีคีวามยาวทังหมด 1,318 กโิลเมตร (หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพอืความรวดเร็ว)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซนิเทยีนต ีเป็นแหลง่ชอ้ปปิงคนเดนิรา้นอาหารและแหลง่ความบันเทงิทคีรบครัน
ซนิเทยีนตถีอืเป็นปลายทางทน่ีาสนใจสําหรับผูท้ตีอ้งการสมัผัสประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเมอืงเกา่ในบรรยากาศททัีนสมัย

ทพีกั
VENUSINTER NATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี5
รา้นผา้ไหม - ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่านรา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery
ใหญแ่ละสวยทสีดุในโลก - เฉนิหวงัเมยีว

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอืสนิคา้และผลติภัณฑ ์ทผีลติดว้ยผา้ไหมตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าํสายแรกในประเทศจนี เพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที
ภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่ง  ๆ

นําทา่นสู ่หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่น ้าํหวงผู ่ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร
ทังนียังเคยเป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตรท์โีดง่ดังเรือง เจา้พอ่เซยีงไฮ ้

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ศนูยก์ลางการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเซยีงไฮท้ไีม่มวัีนหลับใหล
ทังยังเป็นทตัีงหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทังหลาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! ไกแ่ดง

บา่ย
นําทา่นชม รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบั์คสส์าขาใหม่ทนีครเซยีงไฮ ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ



ครองตําแหน่งสตารบั์คสท์ใีหญ่และสวยทสีดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร เมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มเีครืองดมืหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ
รวมทังเครืองดมืทมีเีฉพาะสาขานีแหง่เดยีวนอกจากนันยังมอีาหารและขนมมากมาย ในสว่นเบเกอรีทใีชช้อืวา่ Princi™
ซงึเป็นการร่วมมอืกับรา้นเบเกอรีชอืดังจากอติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสด  ๆใหม่  ๆทรีา้นทกุวันมากกวา่ 80 ชนดิ
โดยเชฟชาวจนีมากกวา่ 30 คนนอกจากนี สตารบั์คสยั์งนําเทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลกูคา้โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ่
อาลบีาบา เมอืจอ่โทรศัพทไ์ปยังจดุตา่ง  ๆในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดตา่ง  ๆปรากฏขนึในโทรศัพท์
และลกูคา้ยังไดส้นุกสนานไปกับการจอ่โทรศัพทไ์ปยังจดุตา่งๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมยีว อาคารบา้นเรือนทเีป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิและชงิ มอีายุกวา่รอ้ยปี ภายในบรเิวณตลาด
มทัีงรา้นขายของทรีะลกึ สนิคา้พนืเมอืรา้นอาหาร รา้นขนมพนืเมอืงและทสํีาคัญ คอื รา้นเสยีวหลงเปา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! เสยีวหลงเปา

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิซยีงไฮ ้ผูต่ง

วนัท ี6
เซยีงไฮ ้- สนามบนิดอนเมอืง

03.35 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW857 (บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมืฟรี แตม่จํีาหน่ายบนเครือง)

07.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 8 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี20 กมุภาพนัธ ์2562
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 20กโิลกรมัและสมัภาระถอืขนึเครอืงได ้1 ใบจํากดัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16–69 ปี เท่านัน **

• หมายเหต:ุ กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน
กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ **ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง
• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%(กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรจ์ํานวน430 หยวน/ทรปิ/ท่าน(เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ทปิสาํหรบัพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครงั

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์300หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่กรุป๊ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาทใชเ้พยีงสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน)
หรอืคา่วซีา่จนีท่องเทยีวแบบเดยีว (4วันทําการ)ท่านละ1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย)

• หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอืท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,925บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• สาํหรบัผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัตอ่ไปน1ี.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน
8.อริกั 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี15.ศรลีงักา16.ลเิบยี17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน
22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี

• (ตงัแตปี่ 2014เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดยีวเท่านัน)



เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาทหรอืทังหมดกรณเีป็นราคาโปรโมชัน(ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื15 วัน กอ่นการเดนิทาง(กรณไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ หมายเหตหุากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สําเนาการโอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการชําระมดัจํา

การยกเลกิ

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่1-14วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ

ขอ้สําคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้)
• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2 หนา้
หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่(หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ
ยนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟรมิเดนิทาง หรอื
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ และ เวลาบนิ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• โรงแรมทพีกั และโปรแกรมท่องเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง
บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ช่นการนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พนืเมอืงใหนั้กท่องเทยีวทัวไปไดรู้จ้ักคอืรา้นไขม่กุ,
รา้นหมอนยางพารา, รา้นหยก, รา้นผเีซยีะ, รา้นนวดเทา้(บัวหมิะ), รา้นผา้ไหม

• ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซงึจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที



ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / รา้น

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีที่านมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทไีมรู่จ้ักกนั กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายคา่พกัเดยีวเพมิตามราคาทรีะบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านัน

• ท่านทมีวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทรีะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทใีหร้บัทราบกอ่นการทําจองทัวร์

• ท่านทปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งดี
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• ตวัเครอืงบนิทใีชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทนัีงลว่งหนา้ได ้(ท่านจะไดร้บัทนัีงแบบสุม่เท่านัน)

• หลงัจากทที่านไดช้ําระคา่มดัจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นัน
• 3 วัน กอ่นเดนิทางท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพอืเตรยีมตวัการเดนิทาง

• 1 วัน กอ่นเดนิทางหวัหนา้ทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีครงั

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทาง

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั)
• สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน(ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง)

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณทีทีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางานตวัจรงิเท่านัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์



• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

• หมายเหตุ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ5,060 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**
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