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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง X X X  

2 
สนำมบินดอนเมือง-เส่ินหยำง   
(XW 878 : 02.20-08.35)-พระรำชวงัโบรำณ
เส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง  

X   

RUIFENG SHANGWU 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เส่ินหยำง-เมืองผำนจ่ิน-หำดแดง-เส่ินหยำง    
RUIFENG SHANGWU  
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
เส่ินหยำง-จ๋ีหลนิ-ววิแม่น ำ้ซงฮัวเจียง-สวน
เป่ยซำน-จัตุรัสซ่ือจี ้

   
ZIGUANG YUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 จ๋ีหลนิ-ฉำงชุน-วงัปูยี-กระทรวงทั้งแปดของ
แมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวฒันธรรม 

   
JINAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 
ฉำงชุน-เส่ินหยำง-ทุ่งลำเวนเดอร์จ่ือเยยีน 
ถนนจงเจีย 

   

RUIFENG 
INTERNATIONAL HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 เส่ินหยำง-สนำมบินดอนเมือง  
(XW 871 : 10.05-14.40)   

 X X  
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กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

ก าหนดการเดินทาง มิถนุายน – กนัยายน 2561 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง 

23.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 สายการบิน NOK SCOOT 
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิ่นหยางกูก้ง-ถนนโบราณหม่านชิง 

02.20 น.  เหริฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878   

(ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบนิ) 
08.35 น.  เดนิทางถงึ เมืองเสิ่นหยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนิง มซีื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มกุเดน” 

หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัโบราณเสิ่นหยางกูก้ง โบราณสถาน
จากสมยัตน้ราชวงศ์ชิง ที่ไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบั
พระราชวงัหลวงที่กรุงปกักิ่ง สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากที่ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาให ้
เสิน่หยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนกัใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง บนพื้นทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร 
ภายหลงัจากที่ราชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึ้น ได ้
ยา้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทีก่รุงปกักิ่ง และใชเ้สิ่นหยางเป็นเมอืงหลวงแห่งที่สอง รวมท ัง้ใชพ้ระราชวงัแห่ง
นี้ เป็นทีป่ระทบัขององคจ์กัรพรรดเิมือ่คร ัง้เสดจ็เยอืนทางเหนือ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มบีรรยากาศแบบโบราณ เหมอืนน าท่านกลบัสู่
อดตีเมือ่สามรอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

    พกัที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัที่สาม เสิน่หยาง-เมืองผานจิน่-หาดแดง-เสิน่หยาง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่  เมืองผานจิ่น  (ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชม หาด
แดง  เป็นสถานทีช่มววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืง กินพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร สแีดงเกิดจากพชืชุ่ม
น า้ชนิดหนึ่งทีเ่ตบิโตไดด้ใีนน า้กร่อย พชืชนิดนี้จะเริ่มเป็นสแีดงตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมเป็นตน้ไป  
หมายเหต ุ: หาดแดงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีความเปลี่ยนแปลงตามวฎัจกัร

ของระบบนิเวศ ทางบรษิทั ฯ ไม่สามารถการนัตีใหไ้ดว้่าช่วงเวลาใดที่จะมีความสวยงามที่สุด 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่  เมืองเสิ่นหยาง (ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมอืงที่ใน
อดตีเคยอยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซยีจนถงึ ปี ค .ศ. 1931 จึงตกเป็นของญี่ปุ่ น และกลบัมาอยู่
ภายใตก้ารดูแลของรสัเซยีอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1945 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

    พกัที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัที่สี ่ เสิน่หยาง-จีห๋ลนิ-ววิแม่น ้าซงฮวัเจยีง-สวนเป่ยซาน-จตัรุสัซ่ือจี้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจีห๋ลนิ (ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่มปีระวตัิ
ยาวนานตัง้แต่สมยัราชวงศห์มงิ เดมิคอืป้อมปราการ เรยีกวา่ ฉวงฉ่าง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย 

บ่าย  น าท่านชม วิวแม่น ้ าซงฮวัเจยีง ซึง่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาตอิย่างยิ่ง  น า
ท่านชม สวนเป่ยซาน ซึง่เป็นสวนทีม่ทีวิทศันท์ีส่วยงาม มเีขาสูงสามารถขึ้นไปชมววิในมมุสูงได ้  น า
ท่านชม จตัรุสัซ่ือจี้  ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงจีห๋ลนิ   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ตุน๋โสมชาวหม่าน 

    พกัที่  ZIGUANG YUAN HOTEL หรอืเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัที่หา้ จีห๋ลนิ-ฉางชนุ-วงัปูย-ีกระทรวงทัง้แปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จตัรุสัวฒันธรรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมอืงฤดูใบไมผ้ลิ
แห่งเขตเหนือของจีน แต่เดมิฉางชุนเป็นศูนยก์ลางอ านาจของเผ่าแมนจู เมื่อญี่ปุ่ นเขา้ยึดครองเขต
แมนจูเรยี ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรฐัแมนจูกวั และไดป้ระกาศตัง้ฉางชนุเป็นเมอืงหลวงหลงั
ญี่ปุ่ นสิ้นอ านาจ  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านเทีย่วชม วงัปูย ีหรอื พระราชวงัจอมปลอม ซึง่เป็นที่ประทบัของจกัรพรรดปูิย ีจกัรพรรดอิงค์
สุดทา้ยแห่งราชวงศช์ิงหรือกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของแผ่นดนิ นอกจากนี้ ใหท้่านชมหอ้งหบัต่างๆที่ปูยี
เคยใชน้อน , นัง่สูบบหุรี่ , อ่านหนงัสอื และใชค้วามคิดตามล าพงั มรูีปภาพและจดหมายใหเ้หน็ภาพ
ในช่วงนัน้ และจดัเป็นพพิธิภณัฑแ์สดงชวีติความเป็นอยู่ในวงั  น าท่าน กระทรวงทัง้แปดของแมนจู 
(ชมภายนอก) ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงฉางชุน บนถนนซนิหมนิ จากนัน้น าท่านชม จตัุรสัวฒันธรรม ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง
สาธารณสุข ก่อสรา้งแลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ.1936 สมัผสัชวีติความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงหม ัน่โจว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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   พกัที่ JINAN HOTEL  หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

 

 

วนัที่หก ฉางชนุ-เสิน่หยาง-ทุ่งลาเวนเดอรจ์ือ่เยยีน-ถนนจงเจยี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใชร้ะยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะ
ไดส้มัผสัธรรมชาตทิีแ่สนงดงามท ัง้ 2 ขา้งทาง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งลาเวนเดอรจ์ื่อเยียน เป็นทุ่งลาเวนเดอรท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มพีื้นที่ 3 
ลา้นกวา่ตารางเมตร  ตัง้อยู่ทีอ่ทุยานแห่งชาตเิสิน่หยางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ซึ่ง 1 ปี จะบานเพยีง 1 
ครัง้เท่านัน้ สวยงามตระการตาเป็น ดอกก าลงับานสะพรัง่รอคอยการเก็บเกี่ยว อิสระใหท้่านถ่ายภาพ
ความงดงามของดอกลาเวนเดอร ์ 

  หมายเหต ุ: การพาลูกคา้เขา้ไปชมทุ่งลาเวนเดอร ์หากเขา้ไปแลว้ดอกไมไ้ม่ออกดอก หรือออกดอก

น้อย เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรม

ใดๆ ทดแทนให ้เพราะเสยีค่าบตัรผ่านประตูแขา้ไปแลว้ จงึไม่สามารถขอเงนิคืนได ้  

  จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนจงเจยี  เมอืงเสิ่นหยางใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกหาสิ่งของที่ถูกอก
ถกูใจฝากญาตสินิทมติรสหายของท่าน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที่ RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 
 

วนัที่เจด็ เสิน่หยาง-สนามบินดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.05 น.   เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877  

  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบนิ) 

14.40 น. ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ.....    
 

********ขอบคณุทกุท่านที่ใชบ้รกิาร********   

     ซ่ือสตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่ 10 ท่านข้ึนไป ***) 
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ทวัรค์ณุธรรม เสิ่นหยาง...กระเฉดไฟแดง 

หาดแดง จีห๋ลนิ ฉางชนุ ทุ่งลาเวนเดอร ์7 วนั 5 คนื (XW) 

 

 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้  

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัขึ้น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าภาษนี า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อน
การเดนิทาง**ราคาทวัรน้ี์เช็คภาษีน ้ ามนั ณ วนัที่ 19 เม.ย.61  

3. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
 **กรณียืน่ด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ 1,050 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอื)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. น ้ าหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  สมัภาระติดตวัขึ้นเครื่องได ้1 ชิ้น ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิ

ตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่ 

1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถงึ 15 ปี และผูท้ี่มอีายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยท ั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลง

เหลอืเพียงครึ่งหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัที่มกีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ 

และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้ อประกนัการเดินทางเพื่อใหค้ลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีด

เพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ที่ของบรษิทั ฯ ***ทัง้น้ีอตัราเบี้ยประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุม้ครอง 

อตัราค่าบรกิาร (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
พกัเดี่ยว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 22-28 มิถนุายน 2561 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 28,999 บาท 28,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที่ 10-16 สงิหาคม 2561 28,999 บาท 28,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที่ 21-27 กนัยายน 2561 28,999 บาท 28,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
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กรณีที่เสยีชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้อ, ไวรสั, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิ่ง, อาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ

ทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศ

ยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงือ่นไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดงักล่าว (ขอ้ 1-7) เป็นค่าบรกิารเฉพาะผูเ้ดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสอืเดินทางทกุประเภท 

2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรยีมค่าทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 210 หยวนต่อคน (เด็กช าระทปิเท่ากบัผูใ้หญ่) 

กรณีกรุป๊ออกเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทรปิ 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษ ีณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม และ

หกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงท ัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์

เท่านัน้ 

5. ค่าวซ่ีาจนีส าหรบัชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองคร ัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือท ัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. สง่หนังสอืเดินทางตวัจรงิ, พรอ้มรูปถา่ย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจนีในหวัขอ้ดา้นล่าง) และเอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรม

ทวัร ์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย กอ่นเดินทาง 15 วนั **กรณียืน่ด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ ม 1,050 บาท  (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ช าระสว่นที่เหลอื ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)   

การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

    แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยท่านละ 15,000 บาท 

    แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเกบ็คา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดินทางของท่านไป

ยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทูตฯ เรียก

เกบ็ และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึ้นตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า    ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ  เช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดินทาง 

 คณะทวัรค์รบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิตัิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ

หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,  การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่

ท่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได  ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มี

การคืนเงนิใดๆทัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ที่จะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตามสถานการณ์

ดงักลา่ว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 

ของสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้นอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวั

นกัท่องเทีย่วเอง 

 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ  ก่อนทุกคร ัง้  มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไ วแ้ลว้

ท ัง้หมด 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนังสอืเดินทางไทย  

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถา้เกดิการช ารุด เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได ้ 

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น!!  

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิ้ม, หา้มใส่เสื้อสอ่ีอน และสขีาว (หา้มใส่เสื้อคอกวา้ง แขนกุด ซทีรู ลูกไม ้สายเดี่ยว 

ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรม์ชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสดี า หรือกรอบแว่นสดี า, หา้มสวมใส่เครื่องประดบัทุกชนิด เช่น 

ต่างหู สรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเหน็คิ้ว และใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริ้นซจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน  

**ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสอืเดนิทาง  

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
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  เดินทางพรอ้มพอ่แม่ / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   

1. ส าเนาสูตบิตัร (ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

  4. กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

  เดินทางพรอ้มญาต ิ  

1. ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม ่ 

4. กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6.  ผูเ้ดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

1. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  

2. หนงัสอืชี้แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 

3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้บัยืน่วซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยืน่วซี่า 
7.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผู ้

เดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

2. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

 หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท 

 หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวซ่ีาจนีแบบด่วนได ้  

ต่างชาตฝิร ัง่เศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์

ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโล

วาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสอืเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดง

ตนทีส่ถานทูตจนี และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซี่า 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทัทวัร ์อย่าง  นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อน
ออกเดนิทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจ ศูนยย์ืน่วซี่าจนีอาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เติม หรือเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางคร ัง้

บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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11.  ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการ

อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซี่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัร

ของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 

       ** ก่อนท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบรษิทัฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 

 

     

 

 

 

 

  ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!! 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)........................................................................................................    

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

........รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น..................................มือถอื............................... 

ที่อยู่ปจัจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).....................................................................  

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

................................ . ..... ... ... .........รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัทบ์า้น............................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................................... 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)….................................................................................. 

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

..................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................โทร................................ 

**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ท างาน/ ที่อยู่ ที่เคยท างาน...................................................................... 
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......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................โทร................................ 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

หมายเหต ุ

** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่าน

เอง  จงึขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั) 
 


