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ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง :
วันที่ 26-31 ส.ค.60
วันที่ 15-20 ก.ย. 60

ราคา
ราคา

19,900.19,900.-

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. เมนูพเิ ศษ.... (1) เป็ดปักกิ่ง
2. เมนูพเิ ศษ.... (2) สุกี้มองโกเลีย
3. บริการน้้าดื่มวันละขวด
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้อม
หน้าพาสปอร์ต ราคาเด็กต่่ากว่า 20 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 4,000 บาท
**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)**
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โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

1

กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ(TG614 /10.10-15.50) -ปักกิ่ง- ถนนหวังฝู่จิ่ง

2

ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านผ้าไหม-กายกรรม
ปักกิ่ง

O

O

O

3

ปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวนร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ํา

O

O

O

4

ปักกิ่ง-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้

O

O

O

5

เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-หาดไว่ทานอุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง

O

O

O

6

เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ (TG663/ 07.30-11.05)

O

✈

วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
15.50 น.

ค่่า
ที่พัก
วันที่สอง

✈

ค่า

O

โรงแรมที่พก
ั

YITEL HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4*
YITEL HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4*
YITEL HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4*
HOLIDAY INN
EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*
HOLIDAY INN
EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*

กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง- ถนนหวังฝู่จิ่ง
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู3 แถวเช็คอิน D
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG614
เดินทางถึง เมืองปักกิ่งมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการค้าของอาณาจักร
เยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งช้อปปิ้ง
ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางการค้าและการช้อปปิ้งของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป็นอย่างมาก
ที่สุดของในเมืองปักกิ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหาร ค่่า ณ ภัตตาคาร
YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ปักกิ่ง-จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านผ้าไหม-กายกรรมปักกิ่ง
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 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน
ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่
มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตก
ของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก
นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน
นําท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า
500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า
‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจี นถือคติในการสร้างวังว่า
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คน
ธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ําเข้าไปได้ในสถานที่นั้น

กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ผ้าไหม ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจีน นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นกายกรรมที่
นักแสดงได้โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ,รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง เป็นต้น

กลางวัน

 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร …เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

ที่พัก

YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-ก่าแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวน -ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้่า
เช้า

กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง
ปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่ง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ.
1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้บูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่พระนางซูสีไทเฮา
ทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ภายในพระราชวังประกอบด้วย
ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของ
พระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตําหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน
ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตําหนักต่างๆ
อีกมากมาย‛ นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่ํา

นําท่านเดินทางสู่ ก่าแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) เป็นกําแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัย
โบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้าง
กําแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากําแพง
เมืองจีนได้สําเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได้กําแพงอาคารดูเหมือน
ฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ นําทุกท่านแวะ
ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบํารุงผิว ผงไข่มุก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก ‚โคลอส
เซี่ยม‛ พยายามให้เอื้ออํานวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ‛รังนก‛ ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนัง
อาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน
ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้่าแห่งชาติสระว่ายน้่าแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือ
จินตนาการคล้าย ‚ก้อนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่‛ ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอน
ทําเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสง อาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ําที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ
นักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทําให้กําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก...เมนูพิเศษ.....สุกี้มองโกล

ที่พัก

YITEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่

ปักกิ่ง-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านแวะ ร้านผีเซี๊ยะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาด
รัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผ้าไหมถุงเท้ารองเท้านาฬิกา เป็นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5) ชั่วโมง) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่งเทียน
จิน เหอเป่ยซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยง

กลางวัน
บ่าย
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ไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)

ค่่า
ที่พัก
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ที่พัก
วันทีหก
เช้า
08.00 น.
11.05 น.

 รับประทานอาหารค่่า...แบบชุด KFC
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-หาดไว่ทาน -อุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือ
ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแกน้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ‚ยาบัวหิมะ‛ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและ
ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกค้า กรุณาแช่เท้า
และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่าน
ละ 300 หยวน นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่ง
ทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตําบลน้ําแห่งวัฒนธรรมโบราณ
ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้
แม่น้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมตลาดน้่าจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4
กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า‚พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ‛ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดด
เด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้
ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น
นําท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ําหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูป
ต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นําท่าน แวะชิมชา ณ ร้านใบชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน นําท่านเดินทางสู่ ถนนนาน
กิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดใน
เซี่ยงไฮ้
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี
ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ม สีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ
ผู้ใหญ่พัก
กาหนดการเดินทาง

เด็กอายุต่ากว่า

ห้องละ 2 ท่าน 18ปีบริบูรณ์

พักเดี่ยวเพิม
่

26-31 ส.ค.60

19,900.-

23,900

5,000.-

15-20 ก.ย. 60

19,900.-

23,900

5,000.-

หมายเหตุ : ราคานี้ส่าหรับท่านเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี ขึ้นไปเก็บเพิ่มท่านล่ะ 4,000บาท จากราคาทัวร์
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริการแจกน้่าดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เยื่อไผ่, สินค้าพื้นเมือง, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่
ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
** เมื่อท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านทําความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่ทาง
บริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยินยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด**
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการยืนยัน
การเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. อัตรานี้สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7 .ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป
**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครัง้ อื่นๆได้ และ
กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว สําหรับ
คนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สําหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท //ยกเว้นพาสอเมริกา เก็บ 5,060 บาท**
ดังนั้น กรณีลูกค้ามีวีซา่ แล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 20 0 หยวน/ท่าน/ทริป (เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน
และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่น
สายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบัตร และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านทําธุรกิจ
อะไร) ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุก
วัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย
2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู
ทั้งสอง ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
http://www.chinaprotour.com/
(TB) GT-PEK TG02 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
3.ใบอนุ
ญาตการทํางาน

10

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทร
ศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ท่างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ต่าแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ท่างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท่าให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดท่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-PEK TG02 ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
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