วันที

กําหนดการ
สนามบินดอนเมือง

เช้ า

เทียง

เย็น

X

X

X

สนามบินดอนเมือง-เสินหยาง
(XW : 02.20-08.35)-พระราชวังโบราณ
เสินหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่ านชิง

X





เสินหยาง-เมืองผานจิน-หาดแดง-เสินหยาง







เสินหยาง-จีหลิน-วิวแม่ นําซงฮัวเจียง-สวน
เป่ ยซาน-จัตุรัสซื อจี







จีหลิน-ฉางชุน-วังปูย-ี กระทรวงทังแปดของ
แมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม







ฉางชุน-เสิ นหยาง-สวนพฤกษศาสตร์ EXPO

GARDEN-ถนนจงเจีย





เสินหยาง-สนามบินดอนเมือง
(XW : 10.05-14.40)

X

X



โรงแรม
RUIFENG
INTERNATIONAL HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
RUIFENG
INTERNATIONAL HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
SHIJI DAFANDIAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
HUATIAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
RUIFENG
INTERNATIONAL HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 0 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 256
วันแรก
. น.
วันทีสอง
. น.
. น.

เทียง
บ่ าย
คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่ าย
คํา

สนามบินดอนเมือง
 คณะพร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3 สายการบิน NOK SCOOT
เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครื อง
สนามบินดอนเมือง-เสินหยาง-พระราชวังโบราณเสินหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่ านชิง
 เหิ นฟ้ าสู่ เมืองเสินหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW
(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื องบิน)
เดิ นทางถึง เมืองเสิ นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลี ยวหนิ ง มีชือเดิ มเป็ นภาษาแมนจู ว่า “มุกเดน”
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ นหยางกู้กง โบราณสถาน
จากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที ได้รับการดูแลรั กษาเป็ นอย่างดี และมี ลกั ษณะคล้ายคลึ ง กัน มากกับ
พระราชวังหลวงทีกรุ งปั กกิง สร้างขึ นเมือปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้
เสิ นหยางเป็ นราชธานี ประกอบด้วยตําหนักใหญ่นอ้ ยกว่า 300 ห้อง บนพืนทีกว่า 60,000 ตารางเมตร
ภายหลังจากที ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน ได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ทีกรุ งปั กกิ ง และใช้เสิ นหยางเป็ นเมืองหลวงแห่ งที สอง รวมทังใช้พระราชวัง
แห่งนีเป็ นทีประทับขององค์จกั รพรรดิเมือครังเสด็จเยือนทางเหนือ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรื อ ถนนแมนจู ทีมีบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนนําท่านกลับสู่
อดีตเมือสามร้อยกว่าปี ทีแล้ว
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ ดาว****
เสินหยาง-เมืองผานจิน-หาดแดง-เสินหยาง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผานจิน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ . ชัวโมง) นําท่านชม หาด
แดง เป็ นสถานทีชมวิวทีมีชือเสี ยงของเมือง กินพืนทีกว่า 100 ตารางกิโลเมตร สี แดงเกิดจากพืชชุ่ม
นําชนิดหนึ งทีเติบโตได้ดีในนํากร่ อย พืชชนิดนีจะเริ มเป็ นสี แดงตังแต่เดือนพฤษภาคมเป็ นต้นไป
หมายเหตุ : หาดแดงเป็ นปรากฎการณ์ ตามธรรมชาติ ในแต่ ละปี จะมีความเปลียนแปลงตามวัฎจักร
ของระบบนิเวศ ทางบริษัท ฯ ไม่ สามารถการันตีให้ ได้ ว่าช่ วงเวลาใดทีจะมีความสวยงามทีสุ ด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ นหยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ .30 ชัวโมง) เมืองที ใน
อดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของรัสเซี ยจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป็ นของญีปุ่ น และกลับมาอยู่ภายใต้
การดูแลของรัสเซี ยอีกครังในปี ค.ศ. 1945
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ ดาว****
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วันทีสี
เช้ า
เทียง
บ่ าย
คํา
วันทีห้ า
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีหก
เช้ า
เทียง
บ่ าย

เสินหยาง-จีหลิน-วิวแม่ นําซงฮัวเจียง-สวนเป่ ยซาน-จัตุรัสซื อจี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจีหลิน (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ . ชัวโมง) เป็ นเมืองที มีประวัติ
ยาวนานตังแต่สมัยราชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปราการ เรี ยกว่า ฉวงฉ่าง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารเมนูพเิ ศษ...เป็ ดย่ างหยวนเว่ ยจาย
นําท่านชม วิวแม่ นําซงฮัวเจียง ซึ งท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที เป็ นธรรมชาติ อย่างยิง นํา
ท่านชม สวนเป่ ยซาน ซึ งเป็ นสวนที มีทิวทัศน์ทีสวยงาม มีเขาสู งสามารถขึนไปชมวิวในมุมสู งได้
นําท่านชม จัตุรัสซื อจี ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองจีหลิน
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารเมนูพเิ ศษ...ไก่ต๋ นุ โสมชาวหม่ าน
 พักที SHIJI DAFANDIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ ดาว****
จีหลิน-ฉางชุน-วังปูย-ี กระทรวงทังแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองฉางชุ น (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3. ชัวโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิ
แห่ งเขตเหนื อของจี น แต่เดิ มฉางชุนเป็ นศู นย์กลางอํานาจของเผ่าแมนจู เมือญีปุ่ นเข้ายึดครองเขต
แมนจูเรี ย ค.ศ.1938-1945 ได้สถาปนาเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ประกาศตังฉางชุนเป็ นเมืองหลวงหลัง
ญีปุ่ นสิ นอํานาจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชม วังปูยี หรื อ พระราชวังจอมปลอม ซึ งเป็ นทีประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์
สุดท้ายแห่ งราชวงศ์ชิงหรื อกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของแผ่นดิน นอกจากนีให้ท่านชมห้องหับต่างๆทีปูยี
เคยใช้นอน , นังสู บบุหรี , อ่านหนังสื อ และใช้ความคิดตามลําพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพ
ในช่วงนัน และจัดเป็ นพิพิ ธภัณฑ์แสดงชี วิตความเป็ นอยู่ในวัง นําท่านชม กระทรวงทังแปดของ
แมนจู (ชมภายนอก) ตังอยู่ใจกลางเมืองฉางชุ น บนถนนซิ นหมิน จากนันนําท่ านชม
จัตุรัส
วัฒนธรรม ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พาณิ ชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงสาธารณสุ ข ก่อสร้างแล้วเสร็ จเมือปี ค.ศ.1936 สัมผัสชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวพืนเมือง
หมันโจว
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที HUATIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ ดาว****
ฉางชุน-เสิ นหยาง-สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GARDEN-ถนนจงเจีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ นหยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ ชัวโมง) ระหว่างทางท่านจะ
ได้สัมผัสธรรมชาติทีแสนงดงามทัง 2 ข้างทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ EXPO GRADEN (Shenyang Horticultural Exposition
Garden) สวนขนาดใหญ่ทีเคยใช้จดั งานพันธุ์ไม้นานาชาติ เมือปี ค.ศ. 2006 ภายในมีสวนดอกไม้
สี สันสดใส เป็ นทีเทียวที ไม่ควรพลาด ทังนี สวนจะเปิ ดให้เข้าเที ยวชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิทีดอกไม้
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คํา
วันทีเจ็ด
เช้ า
. น.
. น.

เริ มบาน หมายเหตุ : การพาลูกค้ าเข้ าไปชมสวนพฤกษศาสตร์ หากเข้ าไปแล้ วดอกไม้ ไม่ ออกดอก
หรื อออกดอกน้ อย เนื องจากสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย ทางบริ ษัทฯ จะไม่ มกี ารคืนเงิน หรื อเปลียน
โปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ เพราะเสี ยค่ าบัตรผ่านประตูแข้ าไปแล้ ว จึงไม่สามารถขอเงินคืนได้
จากนันให้ท่านอิสระช้อปปิ งที ถนนจงเจีย เมืองเสิ นหยางให้ท่านได้เลือกซื อเลือกหาสิ งของที ถูก
อกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ ดาว****
เสินหยาง-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า บริการท่ านด้วยอาหารชุด
 เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เทียวบินที XW8
(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครืองบิน)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
    ซื อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ตงแต่
ั 9 ท่ านขึนไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม เสิ นหยาง...ข้ าวเหนียวแดง
หาดแดง 1 ปี มี ครัง จีหลิน ฉางชุ น วัน คืน (XW)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ - ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ - ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ายเพิม
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อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรับราคาภาษี นามั
ํ นขึ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษี
นํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามัน ณ วันที เม.ย.
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ วันทําการ ราคา 1, บาท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่างเพิ ม , บาท (ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนทีเหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
6. นําหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 2 กิโลกรั ม สัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ ชิ น ต่อท่าน นําหนักต้องไม่เกิน กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินที มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั
เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง เดือน ถึง ปี และผูท้ ีมีอายุสูงกว่า ปี
ขึนไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึ งของค่าชดเชยที ระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดที มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรั บรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพื อให้ คลอบคลุมในเรื องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าที ของบริ ษัท ฯ ***ทั งนีอัตราเบียประกันเริ มต้ นที บาท
ขึนอยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
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การประกันไม่คุ้มครอง
กรณี ทีเสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ - ) เป็ นค่ าบริ การเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิม หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที จ่าย % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ที จ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั งแรก ชําระมัดจําท่านละ 1 ,000 บาท หรื อทังหมด (ภายใน วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรูปถ่ าย จํานวน รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย ก่ อนเดินทาง วัน **กรณียืนด่ วน 2 วันทําการ ชํ าระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม , บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สําหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านัน)
3. ชําระส่ วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง - วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ , บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า - วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิ จารณา
เลือนการเดิ นทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว
เครื องบิ น ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึ นตามจริ ง ในกรณี ทีไม่
สามารถเดินทางได้
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรุ๊ ปที เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบิ นหรื อค่ามัดจําที พัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั
เนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ ายใน
เทียวบินนันๆ
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ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้โปรแกรมการท่องเที ยวเป็ นไปอย่างราบรื น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืนๆทีอยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม เติมที เกิ ดขึ นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที กรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ น แต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที ยวสถานทีอืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ การจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบิ นในปัจจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสู งขึน บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ทีจะปรับราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
 ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุ กครัง มิฉะนันทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทังสิ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน ใบ ขนาด . X นิว พืนหลังสี ขาวเท่ านัน!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื อน, ห้ามยิม, ห้ามใส่ เสื อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื องประดับทุกชนิ ด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว และใบหูทงั ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
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รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านัน และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
. กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
 เดินทางพร้ อมญาติ
. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ต้องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
. กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
. ผู้เดินทางทีชื อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
. หนังสื อชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืนวีซ่าทีศูนย์ยืนวีซ่าจีนในวันยืนวีซ่า
. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ , บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปที เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิ ร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจี นด้วยตนเอง เนื องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซ่า
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9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยืนวีซ่าจี นอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติม หรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ
ของสถานทูต และบางครังบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื องจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!! เพือประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน.........................................มือถือ..................................
ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน........................................
ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตําแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้องทีสามารถติดต่ อท่ านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)

กรณีปัจจุบันท่ าน เกษียณแล้ ว ต้ องกรอกทีอยู่สถานทีทํางานล่ าสุ ดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี .................
ภายใน ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี .................
รายชื อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์

สําหรับคนโสดขอให้ระบุชือบิดา-มารดา / สํ าหรับท่ านทีสมรสแล้วให้ระบุชือสามี หรื อ ภรรยา เท่ านัน!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )

1. บิดา ชื อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มารดา ชื อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สามี หรื อ ภรรยา ชื อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................

หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนีเพือ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด
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