


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง	หรือ	สนามบินปักกิ่ง	-	จัตุรัส
เทียนอันเหมิน	-	พระราชวังกูกง	-	ไขมุกจีน	-	ชมกายกรรมปักกิ่ง

พักที่	CITY	INN
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 พระราชวังฤดูรอน	อี้เหอหยวน	-	รานหยก	-	กําแพงเมืองจีนดานปา
ตาหลิง	-	สนามกีฬาโอลิมปิกรังนก	-	สระวายนํา้แหงชาติ

พักที่	CITY	INN
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ	-	ตลาดรัสเซีย	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-
มหานครเซี่ยงไฮ

พักที่	BAOLONG
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 สวนสนุกเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนด
พักที่	VIENNA
AIRPORT	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

6 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿27,599 ฿30,599 ฿30,599 ฿4,500

26	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿27,599 ฿30,599 ฿30,599 ฿4,500



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4
เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ	คอย
ตอนรับ	และอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

23.50	น.	เหินฟาสู	ปักกิง่	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG674	(เวลา
ไฟลบิน	23.50	-	05.30	หรือ	23.59	-	05.40)	(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
05.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงปักกิง่	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ

ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร

รับประทานอาหารเชาแบบติม่ซําทีภ่ัตตาคาร

นําทานสู	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนไดนับหมื่นคน
ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

จากน้ันนําทานผานประตูเขาสู	พระราชวังโบราณกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยรา
ชวงศหมิง	และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่กวา	720,000	ตาราง
เมตร

รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร

นําทานชม	กายกรรมปักกิง่	โชวความสามารถหลายๆ	ดาน	เชน	โชวหมุนจาน,	โชวควงของ	เป็นตน



พักที	่CITY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาแบบติ่มซําที่ภัตตาคาร

สนามบินกรุงปักกิ่ง	เมืองประวัติศาสตรเกาแก	เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญ
ทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ	500	ปีกอนคริสตกาล

จัตุรัสเทียนอันเหมิน	จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก	ชมศาลาประชาคมที่สามารถ
บรรจุคนไดนับหมื่นคน	ชมอนุเสาวรียวีรชน	ใหทานถายภาพไวเป็นที่ระลึก

พระราชวังกูกง	ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยราชวงศหมิง
และชิง	รวม	24	รัชกาล	ภายในประกอบดวยหองตางๆ	ถึง	9,999	หอง	บนเน้ือที่
กวา	720,000	ตารางเมตร

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร

	พักที่	CITY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว
หวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย	มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการ
แสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆๆดาน	เชน	โชวหมุนจาน	โชว
ควงของ	เป็นตน	แตไฮไทเลยคือการขับมอเตอรไซคหลายๆๆคันวนอยูในพื้นที่
จํากัดและโวกายกรรมปักกิ่งน้ันยังชื่อเป็นโชวกายกรรมที่มีชื่อกองโลกมาก



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ทีโ่รงแรม

นําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน

จากน้ันนําทานชม	พระราชวังฤดูรอน	“อวี้เหอหยวน”	ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรง
โปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วาราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหาร	พิเศษสุกี้มองโกล	เสิรฟพรอมน้ําจิ้มไทยรสเด็ด

ชวงบาย
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กําแพงเมืองจีนดานปาตาหลิง	(รวมคากระเชาขึ้น	-	ลง)	ดานใหญในเขต
ชานเมืองปักกิ่ง	ที่มีชื่อที่สุด	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางในสมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว	10,000
ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน	300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ	10	ปี	ตอ

จากน้ันนําทานผานชม	สนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"กอน
น้ําสีเ่หลีย่มขนาดใหญ"	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใช
พลังงานแสงอาทิตย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษเป็ดปักกิง่

พักที	่CITY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

พระราชวังฤดูรอนพรอมดวยอุทยานอีเ๋หอ-ยฺเหวียนไดรับลงทะเบียนเป็นมรดก
โลกภายใตชื่อ	"พระราชวังฤดูรอนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง"	พระราชวังแหงน้ี
วังกึ่งอุทยานที่สวยที่สุดในปักกิ่งในสายตาดิฉนั	สรางขึน้ประมาณ	๘๐๐	ปีแลว
สมัยราชวงศจิน๋	แตผูที่ทําใหสิ่งกอสรางในน้ีสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	ก็คือ
พระนางซูสีไทเฮาแหงราชวงศชิง	อันเป็นราชวงศสุดทายของจีน	ซึ่งเป็น
พระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก	ทั้งยังเป็นสถานที่วา
ราชการของพระนางดวย	ทานจะไดชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง
ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษสุกี้มองโกล	เสิรฟพรอมน้ําจิ้มไทยรสเด็ด

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล



กําแพงเมืองจีนดานปาตาหลิง	ดานใหญในเขต	ชานเมืองปักกิ่ง	ที่มีชื่อที่สุด
หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งสรางในสมัยจักรพรรดิจ์ิน๋ซี	มีความยาว
10,000	ลี้	หรือ	6,788	กิโลเมตร	ใชแรงงาน	300,000	คน	ใชเวลาสรางนานนับ
10	ปี

ชมสนามกีฬารังนก	ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก	มี
ลักษณะภายนอกคลายกับ	"รังนก"	ซึ่งภายในยังมี	สระวายน้ําแหงชาติ	โดยมี
รูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย	"	กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ	"	ซึ่ง	PTW	and
Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง	เนนใชพลังงานแสง
อาทิตย

สระวายน้ําแหงชาติ	สรางขึน้เหนือจินตนาการคลาย	“กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ”	ซึ่ง	PTW	and	Ove	Arup	ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงราง
เนนใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหดูเหมือนน้ําที่สุดและใชเทคโนโลยีจากงาน
วิจัยของนักฟิสิกสจาก	Dublin’s	Trinity	College	ที่ทําใหกําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา	สามารถตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน
ดินไหวได

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษเป็ดปักกิ่ง

	พักที่	CITY	INN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม

นําทานแวะ	รานผีชิว	สิ่งศักดิส์ิทธิเ์กี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน	จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดรัสเซีย
เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา	รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	สถานีรถไฟปักกิง่	เพื่อโดยสาร	รถไฟความเร็วสูง	มุงหนาสู	เซี่ยงไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5

ชั่วโมง)	เป็นเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด	1,318	กิโลเมตร	และวิ่งผานปักกิ่ง	เทียนจิน	เหอเปย
ซานตง	อันฮุย	เจียงซูและเซี่ยงไฮทั้งหมด	7	เมืองใหญ	เสนทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง	-	เซี่ยงไฮ	(กระเปาเดิน
ทางตองลากเอง	เพื่อความรวดเร็ว)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษไกแดง

พักที	่BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม



ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

ตลาดรัสเซีย	เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก	อาทิเชน	ผาไหม	ถุงเทา
รองเทา	นาฬิกา	เป็นตน

	รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษไกแดง

	พักที่	BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม

นําทานเขาสูดินแดนแหงความฝัน	SHANGHAI	DISNEYLAND	เซีย่งไฮดิสนียแลนดแหงน้ีเป็นสวนสนุก
แหงที่	6	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	มีขนาดใหญอันดับ	2	ของโลก	รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด	รัฐฟลอริดา
สหรัฐฯ

ในสวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6
ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey	Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,
Treasure	Cove	และ	Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นาสนใจ

ในสวนของโรงแรมจะมี	The	Shanghai	Disneyland	Hotel	เป็นโรงแรมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัย



เพื่อผลประโยชนของลูกทัวรเป็นสําคัญ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเทีย่ว
ดิสนียแลนด	กรณีทีต่รงวันเสารหรืออาทิตย	เน่ืองจากจะมีนักทองเที่ยวคอนขางมาก	อาจทําใหไมสามารถ
เลนเครื่องเลนไดตามที่หวังไว

อิสระอาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ใหมที่มีกลิ่นอายของมนตรขลัง	ดิสนีย	และอีกโรงแรมชื่อ	Toy	Story	Hotel	ตกแตงดวยของเลนจากการตูน
ดิสนียเรื่อง	Toy	Story	ดูนารักไมแพกัน	ที่	Disneytown	ก็จะรวมแหลงชอปป้ิง	แหลงทานอาหาร

และความบันเทิงตางๆ	อาทิ	Walt	Disney	Grand	Theatre	โรงละครบรอดเวยแหงแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง
Lion	King	ดานโซน	Wishing	Star	Park	ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด	40	เอเคอร	มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบที่สองไฟกะพริบอยางเวอรวัง	เหมาะกับคนรักธรรมชาติ	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูที่พัก

อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเทีย่วเครื่องเลนของทาน
หมายเหตุ	:	เพื่อผลประโยชนของลูกทัวรเป็นสําคัญ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยว
ดิสนียแลนด	กรณีที่ตรงวันเสารหรืออาทิตย	เน่ืองจากจะมีนักทองเที่ยวคอนขางมาก	อาจทําใหไมสามารถเลน
เครื่องเลนไดตามที่หวังไว

พักที	่VIENNA	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	พักที่	VIENNA	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

07.30	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL
เทีย่วบินที	่TG663	(เวลาไฟลบิน	07.30	-	11.05	หรือ	08.15	-	12.10)	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)

11.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

2.	ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานยางพารา,	รานหยก,	รานผีชิว,	รานไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะ
ใชเวลารานละประมาณ	60	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
หากทานปฏิเสธทีจ่ะไมเขารานดังกลาว	ทางบริษทัฯ	จะขอเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็น
จํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วันทีไ่มเขาราน

3.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได

4.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

5.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ
รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

6.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิม่เติมทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออม	เชน	การ
เจ็บป วย,	การถูกทําราย,	การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

7.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

8.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

9.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

11.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ

12.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

14.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	

1.	ในการจองครั้งแรก	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทัง้หมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)
พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย

2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)	และเอกสาร
ที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคา



สวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้)

3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป	-	กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่24	ม.ค.61	เป็นเงิน	2,800
บาท

3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)	**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ
ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)

4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	-	3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ

5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ

6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7
กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ	หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุม
ในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตรา
เบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั

8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1	-	7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้	!!!

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ

3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	180	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทากับ
ผูใหญ)

4.	คาภาษีมูลคาเพิม่	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง
บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

6.	คาทัวรชาวตางชาติ	เก็บเพิม่	800	หยวน	/	ทาน	/	ทริป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน



หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	จํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	!!
ขอหาม	:	หามแม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขน
กุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบ
แวนสีดํา,	หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน
-	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง	2	ขางชัดเจน	หามผมปิดหนา
-	รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร	
-	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**ทานทีป่ระสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม

1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ

เดินทางพรอมญาติ
1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3
ดังน้ี
1.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน	
2.	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
5.	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา

7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
1.	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)

ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย

8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	กอนทําการยื่นวีซา



9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น
เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	และยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

หมายเหตุ

**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	180	หยวน	/	คนตลอดการเดินทาง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	15,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


