เสิ่ นหยาง ฮาร์ บนิ้ เทศกาลนา้ แข็ง (6D4N)

SHE01 SHENYANG HARBIN ICE FESTIVAL
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

สายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้ เครื่ องทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XW 878
XW 877

DMK(กรุงเทพ) – SHE(เสิ่ นหยาง)
SHE(เสิ่ นหยาง) - DMK(กรุงเทพ)

02.45-08.50
10.15-15.10

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเสิ่นหยาง
23.30 น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น 3
ประตูหมายเลข 7เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข7 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
ออกเดินทางข้ อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หาก
ฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้ าที่ศุลกากร ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง

DAY 2
สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่ นหยาง – ถนนคนเดินหม่ านชิง
- สถานีรถไฟเมืองเสิ่นหยาง – เมืองฮาร์ บิน้ (-/L/D)
02.45

ออกเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเ สิ่ นหยาง นครเทีย นจิน ประเทศจีน โดย สายการบิน NOK SCOOT
เที่ ย วบิ น ที่ XW878 ** ไม่ มีบ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บนเครื่ อ งบิ น (ใช้ ระยะเวลาบิ น 5 ชั่ วโมง 30 นาที
โดยประมาณ)

08.50

เดินทางถึง สนามบินเสิ่ นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่ นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชัว่ โมงเป็ นอย่าง

น้อย รับกระเป๋ าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่ นหยาง (SHENYANG) เมืองหลวง
ของมณฑลเหลียวหนิ ง เป็ นเมืองที่มีข นาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสาธารณรัฐประชาชนจี น
ปัจจุบนั ถูกพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญ
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวั ง กู้ ก งเสิ่ น หยาง

(SHENYANG IMPERIAL PALACE)

ตั้งอยูท่ างภาค ตะวันออกเฉียงเหนื อของจีน ซึ่งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบนั ของจีน ถือว่าเป็ นรอง
พระราชวังต้องห้าม หรื อพระราชวังกูก้ งในกรุ งปั กกิ่งเท่ านั้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของสิ่ งปลูกสร้างและความ
ใหญ่โต แต่สิ่งที่ทาให้พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุ งปักกิ่งคือ ถูกสร้างโดยกษัตริ ยช์ นชาติแมนจู พระราชวัง
กู้ก งเสิ่ น หยางตั้ง อยู่ใ นใจกลางเขตเมื อ งเก่ า เสิ่ น หยาง ถื อ ว่ า เป็ นเมื อ งเอกของมณฑลเหลี ย วหนิ ง ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีพ้นื ที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่ งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรื อแม้แต่หอ้ งต่างๆกว่า 300
ห้อง ที่พระราชวังแห่ งนี้ ถูกจัดแบ่งออกเป็ นส่ วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่ วนตะวันตก โดยส่วนกลางถือเป็ น
ส่วนสาคัญหลักๆ เป็ นสถานที่ต้ งั ตาหนักต้ าเจิ้ง หรื อที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรมสาคัญของฮ่องเต้ราชวงค์ชิง
สองข้างของตาหนักต้าเจิ้งได้สร้างตาหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็ นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนื อ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋ อง เป็ นที่
ทาการของขุนนางชั้นสู ง 10 คน **ในกรณี ที่พระราชวังกูก้ งเสิ่ นหยางปิ ด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บ
โปรแกรมเป็ น สวนเป่ ยหลิงแทน**

SHENYANG IMPERIAL
PALACE

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหม่ านชิง เป็ นถนนคนเดินในสไตล์บา้ นจีนโบราณ ทาให้ยอ้ นบรรยากาศกลับไปถึงสมัย
อดีตของจีน ที่นี่จะมีร้านค้าต่างๆ และอาหารท้องถื่นมากมายให้ท่านได้ลมิ้ ลองรสชาติกนั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเสิ่ นหยาง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น ขบวนที่D25 (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ3ชัว่ โมง) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องนากระเป๋ าเดินทางมา
สแกนก่อนขึ้นขบวนรถ ห้ามนาไฟแช็คและสิ่งของมีคมทุกชนิดเข้าไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวจะต้อง
ทิ้งอย่างเดียว)

HARBIN

เดินทางถึง เมืองฮาร์ บน
ิ้ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านเสื้ อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติม
คา่

ตามอัธยาศัย โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธ.ค.-กุมภาพันธ์น้นั อยูท่ ี่ -10 ถึง -30 องศาเซลเซียส
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

YOURONG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ร้ านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก – สวนเสื อ
ไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟนา้ แข็ง HARBIN ICE LANTERN ART
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านศิ ลปะรัสเซีย ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็ นเมืองภายใต้การควบคุมของรัสเซียมาก่อน ทาให้ทุก
วันนี้ฮาร์บินยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซียเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบนั ยังเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับ
รัสเซีย ทาให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยู่จานวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรี ออซคา หรื อตุ๊กตาแม่ลูกดก
กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝี มือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช,ผ้าคลุมไหล่ ORENBURG เป็ นต้น

จากนั้นนาท่านชม ไท่ หยางเต่ า หรื อ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าซง
ฮัว เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งปั จจุบนั เกาะแห่งนี้ ได้มีการจัดแสดงการแกะสลัก
หิมะเป็ นประจาทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็ นรู ปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกูก้ ง กาแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
และอื่นๆ อีกมากมาย (รวมค่ารถรางแล้ว)
นาท่านชม เทศกาลหิมะแกะสลัก เทศกาลงานแกะสลักหิมะและน้ าแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิน จัดขึ้น

เที่ยง

เป็ นประจาทุกปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 5 ม.ค. มีระยะเวลา 1 เดือน กิจกรรมในช่วงเวลาเทศกาล
มีท้งั การแข่งขันสกี Yabuli Alpine การแข่งขันว่ายน้ าในแม่น้ าซงหัว และนิทรรศการโคมน้ าแข็งในสวนเจ้าหลิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนเสื อไซบีเรีย หรื อ HARBIN TIGER ZOO เป็ นสถานที่เพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พนั ธุเ์ สือ
โคร่ งไซบีเรี ย ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ150 ตัว เป็ นพันธุเ์ สือโคร่ งที่ใหญ่ที่สุดและกาลังใกล้จะสูญพันธุ์ และบริ เวณภายใน
สวนแห่งนี้ไม่ได้มีแต่ เสือโคร่ งไซบีเรี ยเพียงอย่างเดียว ยังมีสิงโต และเสือขาวไซบีเรี ย สิงโตขาว หรื อคนไทยมัก
ชอบเรี ยกว่าสิงโตเผือก ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของเสือที่นี่ ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆมากมาย

HARBIN
TIGER ZOO
จากนั้นนาท่านชม เทศกาลโคมไฟน้าแข็งฮาร์ บิ้น หรื อ ปิ งเสวี่ยต้ าซื่ อเจี้ย จัดขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของ
เกาะพระอาทิ ตย์ โดยมีพ้ืนที่ จดั งานที่ กว้างถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานนี้ จะมีการนาน้ าแข็งก้อนใหญ่ยกั ษ์
รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มาแกะสลักออกมาเป็ นรู ปต่างๆ ผสมผสานกับแสงไฟสี สรรค์ต่างๆ ที่จะทาให้
เกิดความสวยงามสุ ดมหัศจรรย์ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ าแข็งยามค่าคืนตามอัธยาศัย (กาหนดการจัด
งานปี นี้ 45th Harbin Ice Lantern Art Fairประมาณวันที่ 20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019)

HARBIN ICE

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการท่ านด้ วยเมนู สุ กหี้ ม่าล่า

พักที่

YOURONG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 4
ร้ านสิ้ นค้ าพื้นเมื อง – จตุรั ส โบสถ์ เซ็ นโซเฟี ย - ถนนจงหยาง - อนุ เสาวรี ย์ฝั่งหงส์ สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง
เช้ า

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านช็อบปิ้ ง ร้ านสิ นค้ าพืน
้ เมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย
จากนั้น นาท่านชม โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย ซึ่ งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย เมื่อก่อนเคยใช้เป็ น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทาลายตอนปฏิวตั ิวฒั นธรรม และได้มี
การสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารู ปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่ มต้นสร้างในปี
ค.ศ.1923 เสร็ จ สมบูรณ์ ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็ นโบสถ์ GREEK ORTHODOX ที่ใหญ่ที่ สุดในตะวัน ออกตัว
โบสถ์สู ง 53 เมตรมีโ ถงหลัก ที่ มี ห ลังคารู ปหัว หอมสร้ า งขึ้ นด้ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบไบแซนไทม์ค ล้า ยกับ
สถาปั ตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว แต่ในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นศูนย์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
แสดงภาพถ่ายขาวดาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน

จากนั้นนาท่านชม

SAINT SOPHIA
ถนนจงหยาง
CARTHEDRAL
“จงกว๋ อต้ าเจี ยน”

ปี 1898 เดิ มมีชื่อว่า

เป็ นถนนที่เก่าแก่มีประวัตินบั ร้อยปี ของเมืองฮาร์บิ้น โดยมีการเริ่ มสร้างขึ้นเมื่อ
อาคารบ้านเรื อนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่ งซึ่ งส่ ว นใหญ่ สร่ างขึ้ น

ระหว่างปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลกั ษณะพิเศษที่น่าสนใจอย่างยิ่งถนนจงยางเป็ นถนนที่มีการปูพ้นื ด้วยหินสีเขียวอ่อน
ทั้งสาย เป็ นถนนการค้าที่ข้ ึนชื่อของเมืองฮาร์บิ้น
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อนุเสาวรีย์ฝั่งหงษ์ เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครั้งใหญ่
เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุเสาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเขาแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร
ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมแรงร่ วมใจกัน จากนั้นนาท่านชม สวนสตาลิน หรื อ ซื่อต้าหลินกงหยวนสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งนี้ เป็ นสวนพฤกษาชาติที่ได้มีการ ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วยต้นไม้ แปลง
ดอกไม้ และชุดสลักหิน นอกจากนั้นยังเป็ นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ าซงฮัวซึ่งถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่งดงาม อีกแห่ ง
หนึ่งด้วย และบริ เวณตรงใจกลางของสวนแห่งนี้ก็ยงั คงเป็ นที่ต้งั ของ อนุสาวรี ยฝ์ ังหงส์จ้ ีเนี่ยนถ่าซึ่งตั้งอยู่ ณ บริ เวณ
ชายฝั่งแม่น้ าซงฮัวเป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง ฮาร์บิน ที่พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ
ปี ค.ศ.1957

ถนนโบราณกวนตง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก ของใช้ ตามอัธยาศัย
คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

YOURONG HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 5
รถไฟความเร็วสู งสู่ เมืองเสิ่นหยาง - บ้ านนายพลตระกูลจาง - ช้ อปปิ้ งย่านถนนจงเจีย
(B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟเมืองฮาร์ บิ้น เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง ขบวนที่ D26 (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ3ชัว่ โมง) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่ านต้องนากระเป๋าเดินทางมา
สแกนก่อนขึน้ ขบวนรถ ห้ ามนาไฟแช็ค และสิ่งของมีคมทุกชนิดเข้ าไปในขบวนรถ หากพบสิ่งของต้องห้ าม
ดังกล่าว จะต้องทิง้ อย่างเดียว)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดิน ทางสู่ บ้ า นนายพลตระกูล จาง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังกู้กงเสิ่ นหยาง เป็ นอีก สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ ของเมืองเสิ่ นหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็ นสถาปั ตยกรรมผสม
ระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสอง
เป็ นทหารระดับนายพลก๊ก-มินตัง๋ ถือเป็ นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสาคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึ ก
ในหน้าประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ ญี่ปุ่นได้บุกยึดเสิ่ นหยาง ในปี ค.ศ. 1894 และรัฐบาลก๊กมินตัง๋ ต้องเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ที่ยากลาบาก เพราะญี่ ปุ่นรุ ก รานมาจากทางเหนื อ และพรรคคอมมิว นิ สต์คื บคลานมาจากทางใต้
จนกระทัง่ จางเสี ย ว์เหลียงซึ่งเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการทหารภาคตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อตัด สิ น ใจยอมรั บความร่ วมมือจาก
คอมมิวนิ สต์ในการต่อต้านการรุ กรานจากญี่ปุ่น และนาเรื่ องเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ ในที่สุดภายหลังการ
หารื อทาให้รัฐบาลก๊กมินตัง๋ กับพรรคคอมมิวนิสต์ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่ วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่น

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ ง ถนนจงเจีย นับเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง ถนนคนเดินแห่ ง
นี้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญ เป็ นย่านการค้าที่รวมเอาร้านรวงต่างๆ ทั้งห้างสรรพสิ นค้าทั้งหลายมารวมไว้ที่นี่
คุณจะได้เลือกซื้อ เสื้อผ้า เครื่ องประดับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากจีนได้ที่นี่ รวมถึงร้านอาหารต่างๆมากมาย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการท่ านด้ วยอาหาร ปิ้ งย่าง

พักที่

VIENNA INTERNATIONAL HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 6
เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้ า

(B/-/-)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่ นหยาง

10.15 น.

เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ5 ชัว่ โมง 30นาที)

15.10 น.

เดินทางกลับถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.…พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ
ต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก1
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิ น
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่
18ปี )
อัตราท่านละ
เกิ น 18ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก
ละ
ท่านละ
วันเดิ นทางเดือน ธ.ค. 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ ม เครื่องบิ
อัตรา นอัตรา
ห้องละ ท่านละ

20-25 ธ.ค. 62

28,889

31,889

31,889

5,000

18,999

25-30 ธ.ค. 62

29,889

32,889

32,889

5,000

18,999

27 ธ.ค – 1 ม.ค 63

29,889

32,889

32,889

5,000

18,999

วันเดิ นทางเดือน ม.ค. 2563
01-06 ม.ค. 63

29,889

32,889

32,889

5,000

18,999

03-08 ม.ค. 63

25,889

28,889

30,889

5,000

18,999

08-13 ม.ค. 63

27,889

30,889

30,889

5,000

18,999

15-20 ม.ค. 63

27,889

30,889

30,889

5,000

18,999

22-27 ม.ค. 63

29,889

32,889

32,889

5,000

18,999

29 ม.ค – 3 ก.พ 63

31,889

34,889

34,889

5,000

18,999

วันเดิ นทางเดือนก.พ.2563
05-10ก.พ.63

28,889

31,889

31,889

5,000

18,999

12-17ก.พ.63

27,889

30,889

30,889

5,000

18,999

19-24ก.พ.63

27,889

30,889

30,889

5,000

18,999

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ใน
วันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทัวไปได้
่
ร้จู กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา
ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุก
ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90
นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400 หยวน / ท่าน / ร้าน**
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอื หนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถอื
หนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์
ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการ
ทา วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ
ไม่ทราบกฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอี ยด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ น
อย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิ ตย์ **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ ว
ใดเทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน นกสกูต๊ อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่ าน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับ เปลีย่ น
โรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบิน นัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน)
× ค่าวีซ่าเดี่ยวท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนรวมค่าบริการ ท่านละ 1,800 บาท

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 10,000 บาท และตัดที่นั ่งการ
จองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้
สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่าย
ใดๆในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่ งให้ท่ านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อน
ออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิท ธิใ์ นการเรียกเก็บค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิดขึ้น จริง ทัง้ หมด ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ช่ วงพีเ รีย ดวัน ที่เ ดิน ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

 กรณีตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่าย
การดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงส าหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดี
ทีจ่ ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่
สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด
ความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงิน
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบ
ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการ
ออกบัตรโดยสาร

 หลัง จากท่ านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษ ัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน
ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อง
ชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเทีย่ วที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวัง
สินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตาม
ความเหมาะสม
 ฤดูห นาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้
รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้
ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษ ัท ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วน
นี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษ ัท
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการ
ได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการ
จองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป
มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไป
ได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนัง สือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง
กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับ
เก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน ด้วย พร้อมกับแจ้ง มาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืน ยัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือ
เดิน ทาง หากท่ า นได้ส่ ง เอกสารมาที่บ ริษ ัท เรียบร้อ ยแล้ว กรณีท่ีย งั ไม่ แ (ตั ๋วเครื่อ งบิน ) ท่ า นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
 เกี่ยวกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ
บินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จึง อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ าน
(Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอ)
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิดกฎหมาย ซึ่ง อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่ง
มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1.
ผู้สมัครทุกท่าน ไม่จาเป็ นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคาร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภท
สอง จะต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคาร้องขอวีซ่า
2.
ระยะเวลาในการพิ จารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทาการเป็ นอย่างน้ อย (อาจไม่
รวมเสาร์ - อาทิ ตย์ ในบางกรณี ) ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั จานวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
3.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้ าที่จะเป็ นผู้กาหนดการ
นัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมา
ดาเนิ นการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต้องใช้หนังสือเดิ นทางเพื่อกิ จธุระส่วนตัวของ
ท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิ จารณาวีซ่า หรือ ซึ่งอาจทาให้ให้มีผลต่อการ
พิ จารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดิ นทางอยู่ในระหว่างการพิ จารณาที่สถานทต) ท่านจาเป็ นจะต้องแจ้ง
ล่วงหน้ าก่อน ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา
** การบริการพิ เศษนี้ ยงั คงใช้มาตราฐานการพิ จารณาวีซ่าแบบเดิ มทัง้ หมด **
** สาหรับค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี พิเศษอีกครัง้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง **
4.
กรณี ที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิ ด
ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่า
บัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่ องจากท่านยื่นหลังคณะ
5.
มาตราฐานการพิ จารณาวีซ่าแบบปกติ ท ั ่วไปคือ 15 วันทาการ (เป็ นอย่างน้ อย) ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
จานวนผู้สมัครในช่วงนัน้ ๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผ้สู มัครเป็ นจานวนมาก อาจต้องใช้
ระยะเวลามากกว่าปกติ

6.
หลังจากที่ผ้สู มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผ้สู มัครทาการ
ยืมหนังสือเดิ นทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขันตอนการพิ
้
จารณาวีซ่าไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ดังนัน้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อ
วางแผนล่วงหน้ า กรณี ที่ต้องการใช้หนังสือเดิ นทางกะทันหัน ทาให้ต้องร้องขอหนังสือเดิ นทาง
กลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ ตอนการพิ จารณาวีซ่า อาจทาให้สถานทูตปฏิ เสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต้อง
สมัครเข้าไปใหม่ นั ่นหมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยม และ ค่าบริการใหม่ทงั ้ หมด โดยคานึ งถึง
ระยะเวลาการพิ จารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนิ นการ
7.
กรณี ที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิ ดที่สามารถเข้าออกได้หลายครังโดยยั
้
งไม่หมดอายุอยู่
แล้ว และต้องการใช้เดิ นทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ ถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไข
ของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพานักประเทศนัน้ ๆมากที่สดุ มาก่อนแล้วอย่าง
น้ อยหนึ่ งครัง้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณี ถกู ปฏิ เสธจากด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
8.
กรณี ที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ น
จะต้องเป็ นวีซ่าชนิ ดท่องเที่ยวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั ที่มีอายุคงเหลือ
อย่างน้ อง 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิ ดที่อนุมตั ิ โดยระบุวนั ที่สามารถพานักในประเทศ
เชงเก้น จะต้องไม่เกิ นกว่ากาหนดที่อนุมตั ิ ในหน้ าวีซ่า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณา
ส่งหน้ าวีซ่าและหน้ าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบั เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้
เช็คอิ นได้เนื่ องจากอายุหนังสือเดิ นทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณี ถกู ปฏิ เสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง
และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต้น
9.
การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดิ นทางเข้าประเทศ
ในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถกู ปฏิ เสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถกู ปฏิ เสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

10. บางกรณี สถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้
ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้ เพื่อให้การยื่นคาร้องในครังต่
้ อๆไปสะดวกมากขึ้น ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลย
พิ นิจของเจ้าหน้ าที่สถานทูตเป็ นสาคัญ
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
สาหรับผู้เดิ นทางที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย
1.

หนังสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านัน้ ) ฉบับจริง มีอายุการใช้
งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน้ า

2.
รูปถ่ายสี ใบหน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน้ า
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ จานวน 2 รูป รูปถ่ายเป็ นปัจจุบนั
มีอายุของรูปไม่เกิ น 6 เดือน สถานทูตปฏิ เสธไม่รบั รูปถ่ายโพลารอย /
รูปถ่ายสติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้อ
แขนกุด และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิ ด(เนื่ องจากฉากหลังต้องเป็ นสีขาว)
ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิ ด, ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็น
ฟัน, เปิ ดใบหูและหน้ าผากชัดเจน,รูปถ่ายจะต้องไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหน้ า ไม่มีจดุ สีแดงใน
ดวงตา และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ ทัง้ สิ้น.
3.
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถกู ต้องและชัดเจนโดย
ครบถ้วน
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้อมูลทงหมดให้
ั้
ครบถ้วน เพือ
่ ประโยชน์ในการขอวีซา่ ของท่านเอง **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!! เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ...................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................
............................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน........................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................
ตาแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………
...............................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

กรณีปัจจุบันท่ าน เกษียณแล้ ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์

สาหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดา-มารดา / สาหรับท่ านที่สมรสแล้ วให้ ระบุชื่อสามี หรื อ ภรรยา เท่ านั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. บิดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
2. มารดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
3. สามี หรื อ ภรรยา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME...............................................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่ อประโยชน์ ของตัวท่านเอง
จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด

กรุณาแจ้งเบอร์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงก ับ
ท่าน)

4.

สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผ้เู ดิ นทางอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์)

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี เป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์
•
หากเด็กเดิ นทางกับพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่ ง ต้องมีหนังสือแสดงความยิ นยอมให้เดิ นทางไป
ต่างประเทศ จากทางเขตหรือที่ ว่าการอาเภอ (ฉบับจริ งเท่ านัน้ ) โดยเอกสารให้ร ะบุว่า อนุญ าตให้
เดิ นทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็ นอะไรกันอย่างชัดเจน
•
แม่

หากเด็กเดิ นทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่ สาม ต้องมีหนังสือแสดงความยิ นยอมจากพ่อและ

ให้เดิ นทางไปต่างประเทศได้ จากทางเขตหรือที่ ว่าการอาเภอ (ฉบับจริ งเท่านัน้ ) โดยเอกสารให้ระบุว่า
อนุญาตให้เดิ นทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็ นอะไรกันอย่างชัดเจน
•

กรณี บตุ รอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง

-

ใบสาเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร

-

เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านัน้

•

กรณี บตุ รบุญธรรม
- ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่ว่าการอาเภอ

•

สาเนาหน้ าพาสปอร์ต หรือ สาเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา

•

กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ :
•
กรณี เป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการทางาน
(ภาษาอังกฤษ), จดหมายชี้ แจงตนเอง และสมุด บัญชี เงิ นฝากตัวจริ ง พร้อมสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน
ต้องไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซ่าจีน และสามารถพานักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิ น 7 วันเท่านัน้
•
กรณี ช าวต่างชาติ ที่ ทางานหรือพักอาศัย ในประเทศไทย ต้ องยื่น ใบอนุญาตท างาน (ถ้ ามี) ,
จดหมายชี้ แจงตนเองพร้อมรายละเอียดที่ อยู่ที่ชดั เจน สาเนาสมุดบัญชี หรือ สเตทเม้น ย้ อนหลัง 6
เดือน (ในบางกรณี อาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ ม 1,000 บาท

•
ซ่า

ผู้ถือหนังสือเดิ นทางต่างชาติ จะต้องทา Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวี

•

บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ยื่นวีซ่ากรณี ดงั นี้

หนังสือเดิ นทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณี เป็ น พระภิ กษุหรือสามเณร
•
ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดิ นทางราชการ หรือใช้ บตั ร APEC ในการเดิ นทาง ไม่ต้องทาวีซ่าจีน
แต่ท่านจะต้อง รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
ขึ้นจากประสบการณ์ และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์
และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดลุ ยพิ นิจของประเทศปลายทางเป็ นผู้ดาเนิ นการ **
** เอกสารที่ ใช้ ในการทาวีซ่ากรุป๊ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ตารวจตรวจคน
เข้าเมืองนั ่นเป็ นผู้กาหนด จึงอาจทาให้มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่ มเติ่ มกะทันหัน **

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
**ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

