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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (TG662 : 01.10-06.25)   
จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้ำนโบรำณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ 
เซ่ียงไฮ้-ร้านหยก-ขึน้ตกึเซ่ียงไฮ้ทำวเวอร์(ช้ัน 
118) 

   
MINIMAX PREMIER  
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  X X 
MINI MAX PREMIER  
HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

4 
หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง-ตกึ STARBUCKS ที่ 
ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) 
ตลำดซุปเปอร์มำร์เก็ตเหอ หม่ำ 

   EQUBE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 08.15-12.10)  X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 7-11 -ธันวำคม 2561  
วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D 
สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอย
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านกอ่นออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้ำนโบรำณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซ่ียงไฮ้-ร้านหยก-ขึน้ตกึเซ่ียงไฮ้   
     ทำวเวอร์ (ช้ัน 118) 

01.10 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบนิที่ TG662 
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
06.25 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบันเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเกา่
ก ัน้โดยแม่น ้ าหวงผู่ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจี่ยว ซ่ึงตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ ้ริมฝ่ังทะเลสาบด้ืน
ซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้ าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดับ
หน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้ าของเมืองเซ่ียงไฮ ้  อีกทั้ งไดช่ื้อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น ้ า
แยงซีเกยีงจนถึงปัจจุบันน้ี ท่านจะได้ ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีส่ิงกอ่สร้างทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มิง  และราชวงศซิ์งอยูม่ากมาย  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากนั้นน า

ท่าน ขึน้ตกึ เซ่ียงไฮ้ ทำวเวอร์ (ช้ัน 118) ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมากอ่น 
อย่างตึก จินเม่ำ ทำวเวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์  (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบัน
ครองต าแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง พิเศษ!!! โต๊ะละ 2 ตวั 
  พักที่ MINI MAX PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว***** 

วันที่สำม สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดสินีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็น
สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวน
ซา ใกลก้บัแม่น ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกง
ดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการกอ่สร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซั่ง
ไห่  เส่ินต้ี กรุ๊ป กจิการรัฐวิสาหกจิจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ  ท่ีอัดฉีดเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยกนั
แสวงหาผลก  าไรในอนาคต   ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาท
ดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้ งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกนั ทั้ ง Adventure Isle, Mickey Avenue, 
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Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่น
หวาดเสียว  และแหล่งรวมความบันเทิงท่ี น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 
Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลงั 
ดิสนีย ์และอีกโรงแรมช่ือ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดู
น่ารักไม่แพ้กนั ท่ี Disneytown กจ็ะรวมแหล่งช้อปป้ิง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ 
อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเร่ือง Lion King 
ด้านโซน Wishing Star Park กจ็ะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบ
ทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอยา่งเว่อร์วงั เหมาะกบัคนรักธรรมชาติ สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
อำหำรเที่ยงและอำหำรค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพ่ือควำมสะดวกในกำรเที่ยวเคร่ืองเล่นของท่ำน 
หมำยเหตุ : เพ่ือผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นส ำคัญ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรเที่ยวดสินีย์แลนด์ กรณีที่ตรงวันเสำร์หรืออำทิตย์ เน่ืองจำกจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงมำก 
อำจท ำให้ไม่สำมำรถเล่นเคร่ืองเล่นได้ตำมที่หวังไว้  

  พักที่ MINI MAX PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว***** 

วันที่ส่ี  หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง-ตกึ STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)- 
   ตลำดซุปเปอร์มำร์เก็ตเหอ หม่ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 
กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์ส่ิงกอ่สร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน ถนนนำนกิง ศูนยก์ลางส าหรับ
การชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้ รวมทั้งห้างสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักว่า 10 ห้าง     

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด 
บ่ำย น าท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่อลังการ ครอง

ต าแหน่งสตำร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  ซ่ึงไดท้ าการเปิดตัวไปเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560  มี
เน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงาน
แฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางร้านคือถงัคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 
ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดบัประดาด้วยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซ่ึงบอก
เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อ
ทองเหลืองด้านบน ซ่ึงจะท าให้เกดิเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 
26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลาย
มากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ 
เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้  กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่
ถงั หรือท่ีรู้จักกนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลง
กดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดซุปเปอร์มำร์เกตเหอ หม่ำ ซ่ึงกอ่ตั้ งโดย 
แจ็ก หม่า มหาเศรษฐี เจ้าสัวธุรกจิช่ือดังชาวจีน  ถือเป็นตลาดซุปเปอร์มาร์เกตสุดล ้ า ซ่ึงผสมผสาน
การเช่ือมต่อออนไลน์กบัออฟไลน์ผ่านมือถือ ซ่ึงง่ายต่อการซ้ือของเป็นอยา่งมาก แถมยงัสามารถสั่ง
ออเดอร์ออนไลน์ซ่ึงมีการจดัส่งฟรีในระยะ 3 กโิลเมตร ในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
  พักที่ EQUBE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 5 ดำว***** 
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วันที่ห้ำ  เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
08.15 น.         เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG663 

(เวลำไฟล์บนิ 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10) (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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เซ่ียงไฮ้...ปูจ๋ำ 
SHANGHAI DISNEYLAND พกั 5 ดำว  5 วัน 3 คืน (TG) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบนิชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

น ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วันที่ 14 พ.ย. 61 เป็นเงนิ 3,400 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักต้องไม่เกนิ 7 กโิลกรัม, 

ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
7. ค่ำประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้ งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้ งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้ งน้ียอ่ม
อยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่  330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดนิทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก ีย่วขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บ เน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดนิทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที ่ 7-11 ธันวำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 5,500 บำท 13,999 บำท 
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1.  ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขบัรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำต ิเก็บเพิ่ม 700 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้ งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดนิทำง ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดนิทำงตวัจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดงักล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดนิทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดนิทำง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีเกดิข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า    
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดนิทำง มหัีวหน้ำทัวร์ไทยเดนิทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผล
กับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำน
ละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำน
ปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน/ คน/ 
วันที่ไม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้ งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบติัเหตุท่ีเกดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดนิทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป , ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิป๊ติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน ห้ามผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สงักดัจัดมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
  เดนิทำงพร้อมพ่อแม่ / เดนิทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดนิทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้ับยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดนิทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิ่มเตมิ จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดนิทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำตใินกรณีที่ทำงบริษทัฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)  
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ากอ่นยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย  ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทกุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่)............................................................................................... .........    
.................................................................................. ......................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
.............................................................. . . . .. ... .. ...........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่)…..................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษยีณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ี้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด)  

     


