


 

รหัสทัวร SSH1901709 
ทัวรจีน ปกก่ิง เซ่ียงไฮ ขนมเบ้ือง 6 วัน 4 คืน (MU) 
 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกูกง กายกรรมปกก่ิง พระราชวังฤดูรอน  

กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน หอคอย Olympic Tower รานหมอนยางพารา ตลาดรัสเซีย 

ลองเรือทะเลสาบซีหู ยานซินเทียนต้ี ลอดอุโมงคเลเซอร หาดไวทาน ตึก STARBUCKS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น.  คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวาง

ประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปกก่ิง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกูกง-รานไขมุก-กายกรรม
ปกก่ิง 

01.05 น. เหิรฟ�าสู ปกก่ิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินที่ 
MU2072   

  (บริการอาหารวางบนเคร่ือง)       
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปกก่ิง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกก่ิงเคยเปนเมือง

สําคัญทางการคาของอาณาจักรเย่ียนเม่ือ 500 ปกอนคริสตกาล ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีภัตตาคาร    
              นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถ

บรรจุคนไดนับหม่ืนคน ชมอนุเสาวรียวีรชน ใหทานถายภาพไวเปนท่ีระลึก จากน้ัน
นําทานผานประตูเขาสู พระราชวังโบราณกูกง ซ่ึงในอดีตเคยเปนที่ประทับของ
จักรพรรด์ิในสมัยราชวงศหมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบดวยหอง
ตางๆ ถึง 9,999 หอง บนเน้ือท่ีกวา 720,000 ตารางเมตร  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียงที่ภัตตาคาร 
บาย         นําทานแวะ รานไขมุก เลือกซ้ือครีมไขมุกบํารุงผิว ท่ีทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเล้ียง

ในทะเลสาบ  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เปดปกก่ิง 
              นําทานชม กายกรรมปกก่ิง โชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน โชวหมุนจาน, โชว

ควงของ เปนตน  
 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว **** 





 

วันที่สาม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน-รานผีชิว-กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน-รานหยก-
ข้ึนชมวิวบน หอคอย Olympic Tower 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
  นําทานชม พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเปนพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮา

ทรงโปรดปรานมาก  ทั้งยังเปนสถานที่วาราชการของพระนางดวย   ทานจะไดชม
ความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษที่ขุดดวยแรงงานคน จากน้ันนําทาน
แวะ รานผีชิว ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเก่ียวกับโชคลาภเงินทองของจีน 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียงที่ภัตตาคาร  
  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สุก้ีมองโกล เสิรฟพรอมน้ําจ้ิมไทยรสเด็ด 
บาย         นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจวีหยงกวน หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลก 

ซ่ึงสรางในสมัยจักรพรรด์ิจ๋ินซี มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช
แรงงาน 300,000 คน ใชเวลาสรางนานนับ 10 ป จากน้ันนําทานชม  รานหยก ซ่ึง
เปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากล้ําคา จากน้ันนําทานกลับ
เขาสูตัวเมืองปกก่ิง    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร  
  จากน้ันนําทานข้ึน หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปกก่ิงยามค่ําคืน โดย

หอคอยโอลิมปกทาวเวอรเปนอีกหน่ึงแลนดมารคของปกกิ่ง สรางขึ้นเพ่ือตอนรับ
มหกรรมโอลิมปก ป 2008 แตไดทําการเปดใหเขาชมในป 2014 เปนหน่ึงใน
ผลงานการออกแบบท่ีไดรับรางวัลการออกแบบประจําชาติ ดวยความสูง 258 เมตร 

 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว **** 
วันที่ส่ี  รานหมอนยางพารา-ชอปปم�งตลาดรัสเซีย-น่ังรถไฟความเร็วสูง-หังโจว 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
              นําทานแวะ รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกซ้ือมาฝากคนทางบาน จากน้ันนํา

ทานเดินทางสู  ตลาดรัสเซีย เพ่ือเลือกซ้ือสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม ถุง
เทา รองเทา นาฬิกา เปนตน 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียงที่ภัตตาคาร 





 

บาย       นําทานสู สถานีรถไฟปกก่ิง เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุงหนาสู หังโจว  (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวท้ังหมด 
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกก่ิง เทียนจิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซ่ียง
ไฮทั้งหมด 7 เมืองใหญ เสนทางรถไฟความเร็วสูงปกก่ิง-เซ่ียงไฮ (ทั้งน้ีอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพ่ือความรวดเร็วในการข้ึน - ลงรถไฟ 
กระเป�าเดินทาง และสัมภาระของแตละทานจําเปนตองลากดวยตนเอง จึงควร
เลือกใชกระเป�าเดินทางแบบคันชักลอลากท่ีมีขนาดไมใหญจนเกินไป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา บริการอาหารกลองทานละ 1 ชุด   
  พักท่ี JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  
วันที่หา  ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมูบานใบชา-เซ่ียงไฮ-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-

ยานซินเทียนต้ี 
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
              นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มี

ช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก มีเน้ือที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 
กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ําลึก (หมายเหตุ :
หากกรุปออกเดินทางไมถึง 15 ทาน ลองทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมใช
เรือเหมา)  นําทานชม หมูบานใบชา ซึ่งเปนชาเขียวที่มีช่ือที่สุดของประเทศจีน ให
ทานไดชิมชา   

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียงที่ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเดินทางกลับสู  เมืองเซ่ียงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมือง

ท่ีเต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ไดรับขนาน
นามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ”  จากน้ันนําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพ่ือ
สุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร พรอม
ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ…ไกแดง 
 จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนต้ี ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซ่ียงไฮ 

ต้ังอยูฝم�งเมืองเกา ที่น่ีมีรานอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีแตงรานอยางมีระดับ ซึ่งใชตึกอาคาร





 

หลังเกามาแตงเติมใหมใหเปนรานอาหารที่ดูหรูหรา คลาสิค นับเปนสวรรคพักผอนของ
หนุมสาว และนักทองเที่ยวในเซ่ียงไฮยามค่ําคืน  

พักท่ี VIENA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  
วันทีห่ก รานผาไหม-ลอดอุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ท่ี

ใหญและสวยที่สุดในโลก-เซ่ียงไฮ-กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
  นําทานแวะ รานผาไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีทํา

จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน  จากน้ันนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร 
ใตแมน้ําหวงผู ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ต่ืน
ตาต่ืนใจ จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมี
ความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมท่ีไดช่ือวา 
“พิพิธภัณฑส่ิงกอสรางหม่ืนปแหงชาติจีน” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซ่ียง
ไฮ   

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียงที่ภัตตาคาร  
บาย นําทานชอปปم�งยาน ถนนนานกิง ศูนยกลางสําหรับการชอปปم�งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของ

นครเช่ียงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญช่ือดังกวา 10 หาง  จากน้ันนําทานสู ตึก 
STARBUCKS สาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครอง
ตําแหนง สตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดทําการเปดตัวไปเม่ือวันที่ 6 
ธันวาคม 2560  มีเน้ือที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตง
ดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซ่ึงเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และท่ีต้ัง
ตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซ่ึงบอกเลา
เร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไป
ตามทอทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาว
ท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความ
ยาวที่สุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองด่ืมที่มี
เฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 





 

22.30 น.  เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เท่ียวบินที่ 
FM841: 

  22.30-01.55+1 หรือ MU547 : 21.25-01.05+1  (บริการอาหารวางบนเคร่ือง) 
01.55 น.+1 ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

ขอบคุณทุกทานที่ใชบริก 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ  
2-3 ทาน 

เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ พักเด่ียว 

จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 19-24  
มิถุนายน 2562  20,999 บาท 23,999 บาท 4,500 บาท 11,999 บาท 

วันที่ 3-8  
กันยายน 2562 
 **เพ่ิมพีเรียด** 

22,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท 

วันที่ 17-22  
กันยายน 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 

22,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท 

วันที่ 15-20  
ตุลาคม 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 

22,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท 

วันที่ 21-26  
ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช)  
**เพ่ิมพีเรียด** 

23,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท 





 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ี
เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันท่ี 20 พ.ค.62 เปนเงิน 5,700 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนท่ีเหลือ)   
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ 

ตามที่ระบุไวในรายการ 
5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ   สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกัน
อายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยท้ังหลาย
ตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และ
มีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ***
ท้ังน้ีอัตราเบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสต่ิง, 

อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอั 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทาน้ัน!!! ต 





 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็ก

ชําระทิปเทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 
4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการ

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จาก
ยอดขายจริงท้ังหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวน
สิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาทัวรชาวตางชาติ เก็บเพ่ิม 1,000 หยวน/ทาน/ทริป 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ
ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  
(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 





 

คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง 
ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

พ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานไขมุก , รานผีชิว , รานหยก ,รานหมอน
ยางพารา , ราน ผาไหม, หมูบานใบชา,  รานนวดฝ�าเทา(บัวหิมะ) ซ่ึงจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 
60-90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับ
ใดๆ ท้ังส้ิน หากทานปฏิเสธท่ีจะไมเขารานดังกลาว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ คน/ ราน 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึน





 

ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา 

 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ินอัตรา 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 ในกรณีทีลู่กคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคน

เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  





 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามย้ิม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว (หาม

ใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใส
เคร่ืองประดับทุกชนิด เชน ตางหู สรอย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  

รูปตองเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก

คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา

พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  
4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน

เอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 





 

6.  ผูเดินทางท่ีช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาท่ีศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา 
7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 

เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 

2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอง
ทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 





 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบ
ลวงหนา   

11.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวย
ตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
       ** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก ** 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน

เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.....................................................SURNAME.....................................................
...... 

สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส

.............................................................................................................................................

........................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................

...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน

.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................

............................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 

ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 

ตําแหนงงาน
.............................................................................................................................................
....................... 





 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 

.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 

.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน

.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน

.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 

เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME.........................
.............................................. 

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.........................
............................................. 





 

3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.........................
.............................................. 

หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให

ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


