เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้ าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562
หาดหญ้ าแดง | ถ ้าน ้าเปิ่ นซี | พระราชวังเสิ่นหยางกู้ก้ง | ถนนโบราณหม่านชิง |
เมนูพิเศษ ปูแม่น ้า | พักหรูระดับ 5 ดาว |

ราคาเริ่มต้ น

24,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)-เสิน่ หยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) (XW878:02.20-08.35)-พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณ
หม่านชิง-ถนนคนเดินจงเจีย
วันที่ 3. เสิน่ หยาง-เมืองเปิ่ นซี-ถ ้าน ้าเปิ่ นซี (รวมรถอุทยาน+ล่องเรื อ)-ตานตง
วันที่ 4. ตานตง-สวนสาธารณะยาลูเ่ จียง-ล่องเรื อชมวิว-ตานตง-ผานจิ่น
วันที่ 5. ผานจิ่น-หาดหญ้ าแดง-เสิน่ หยาง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าตงเป่ ย
วันที่ 6. เสิน่ หยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW877:10.05-14.20)
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วันที่ 1

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 สายการบินนก สกู๊ต (XW) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน

วันที่ 2

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง)-เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถา
เซียน) (XW878:02.20-08.35) พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณ
หม่ านชิง-ถนนคนเดินจงเจีย

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW878
(ไม่มีรวมอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

08.35 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเสิ่นหยาง (Tao Xian International) หรื อที่มีชื่อเรี ยกในภาษาแมนจู
ว่า มุคเดน ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมี
ความสาคัญที่สดุ นอกจากนันยั
้ งเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อตงเป่
ยของจีน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านที่ยวชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง (วันจันทร์ ปิด) โบราณสถานจากสมัยต้ นราชวงศ์ชิง
ที่ได้ รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี และมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปั กกิ่ง สร้ าง
ขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้ สถาปนาให้ เสิน่ หยางเป็ นราชธานี ประกอบด้ วย
ตาหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้ องบนพื ้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้ ม
ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้ สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ ้น ได้ ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ ี่กรุงปั กกิ่ง และใช้
เสิน่ หยางเป็ นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทังใช้
้ พระราชวังแห่งนี ้เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิเมื่อครัง้
เสด็จเยือนทางเหนือ จากนันน
้ าท่านชม ถนนโบราณหม่ านชิง หรื อ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบ
โบราณเหมือนนาท่านกลับสูอ่ ดีตเมื่อสามร้ อยกว่าปี ที่แล้ ว

ค่า

(หมายเหตุ พระราชวังเสิน่ หยาง ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ หากกรุ๊ปที่เดินทางไปตรงกับวันจันทร์ อาจมีสลับ
หรื อปรับเปลีย่ นรายการ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านอิสระ ช็อปปิ ้ งถนนคนเดินจงเจีย ในอดีตเคยเป็ นที่ตงของสถานี
ั้
รถไฟแห่งแรกของเมือง
เคยเป็ นเส้ นทางขนส่งยุทธภัณฑ์และทหารในสมัยสงคราม ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของที
ั้
่ทาการธนาคารและ
ห้ างร้ านต่างๆ
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ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

3

โรงแรม Maritim Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่ นซี-ถา้ นา้ เปิ่ นซี (รวมรถอุทยาน+ล่ องเรือ)-ตานตง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปิ่ นซี (ใช้ เวลาเดินทาง 1-2 ชัว่ โมง) เป็ นเขตปกครองพิเศษชาวแมนจู ตังอยู
้ ่
บริ เวณคาบสมุทรเหลียวตงภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ จากนันน
้ าท่านชม ถา้ หินงอกเปิ่ นซี มีอายุ
กว่า 5 ล้ านปี ภายในถา้ มีหินงอกหินย้ อยเป็ นรู ปร่ างต่างๆ นาๆ อีกทังยั
้ งมีร่องรอยของมนุษย์โบราณที่
เคยอาศัยอยู่ที่นี่ ถ ้าหินงอกเปิ่ นซีเป็ นอุทยานแห่งชาติ และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ภายในถา้ มี
ความยาวกวา 5,800 เมตร ภายในมีแม่น ้าใต้ ดิน ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
อุณหภูมิน ้าโดยฉลีย่ ทังปี
้ ไม่เกิน 10 องศา ท่านสามารถล่องเรื อชมความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ภายในถ ้าประกอบด้ วย หินงอกหินย้ อย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่ างสวยงามการตา ซึ่งมีการตังชื
้ ่อ
ตามความละม้ ายของผลงานธรรมชาติ เช่น น ้าตกต้ อนรั บแขก คลื่นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์ข้าวโพด
ช้ างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับร้ อยจุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองตานตง (ใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง) ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลเหลียวหนิง ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และเป็ นจุดสิ ้นสุดของกาแพงเมืองจีนทางทิศตะวันออก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Hilton Garden Inn Dandong Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

ตานตง-สวนสาธารณะยาลู่เจียง-ล่ องเรื อชมวิว-ตานตง-ผานจิ่น
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะยาลู่เจียง เพื่อ ล่ องเรื อชมวิว แม่น ้ามีสีเขียวเหมือนหัวเป็ ดจึงเป็ น
ที่มาของชื่อยาลูเ่ จียง ชมสะพานข้ ามแม่น ้าสองแห่ง สะพานแรกสร้ างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิด
ทาลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกบั สหรัฐอเมริ กาเมื่อปี ค.ศ.1950 ส่วนสะพานแห่งที่สอง
สร้ างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้ เป็ นทังทางรถไฟ
้
และทางถนน จึงมีความสาคัญสาหรั บ
การคมนาคมของทังจี
้ นและเกาหลี
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองผานจิ่น (ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) แหล่งผลิตน ้ามันของมณฑลเหลียวหนิง
อยู่บริ เวณชายฝั่ งตอนเหนือของอ่าวโป๋ ไฮ่ เป็ นที่ตงของพื
ั้
้นที่ชุ่มน ้าและบึงต้ นกกและต้ นอ้ อ ที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เสิน่ หยาง ผานจิ่น หาดหญ้ าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
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วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า
10.05 น.
14.20 น.

4

ผานจิ่น-หาดหญ้ าแดง-เสิ่นหยาง-ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ สินค้ าตงเป่ ย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชมความมหัศจรรย์ของ หาดหญ้ าแดง ในเขตพื ้นที่ชุ่มน ้าของ เมืองผานจิ่น หาดทุง่ หญ้ าแดงเป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก พืชหญ้ าในตระกูล Chenopodiaceae ที่เติบโตขยายพันธุ์ได้ เฉพาะพื ้นที่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึง่ มีสภาวะดินที่คอ่ นข้ างเค็ม ในช่วงฤดูร้อน สาหร่ายจะมีสเี ขียวทัว่ ทังผื
้ น
จนเมื่อย่างเข้ าสูฤ่ ดูใบไม้ ร่วง สาหร่ายจะเริ่ มเปลีย่ นสีเป็ นสีแดง ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร
ส่งผลให้ ทงชายหาดถู
ั้
กปกคลุมไปด้ วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็ นทัศนียภาพ หาดสีแดง สวยสด สะดุด
ตา นอกจากนี ้ยังประกอบไปด้ วยสัตว์น้อยใหญ่ในระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกมากมาย ประกอบไปด้ วย
นกนานาชนิด โดยจะมี นกป่ า นกกระเรี ยน และนกนางนวล ในช่วงวันชาติจีนของทุกปี ทางการจะมีการ
ตกแต่งผืนหญ้ าแดงและปั กดาวทัง้ 5 ลงไปเปรี ยบเสมือนทุ้งหญ้ าคือผืนธงและประกอบไปด้ วยดาวทัง้ 5
จึงเป็ นธงชาติจีนผืนใหญ่ที่สดุ ในโลก ที่นี่จึงเป็ นอีกหนึง่ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงาม แปลกตา
และน่าประทับใจยิ่งนัก
หมายเหตุ : หาดหญ้ าแดงเป็ นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ในแต่ละปี จะมีความเปลีย่ นแปลงตามวัฎจักร
ของระบบนิเวศ ทางบริ ษัทไม่สามารถการันตีให้ ได้ วา่ ช่วงเวลาใดที่จะมีความสวยงามที่สดุ
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ...ปูแม่ นา้ )
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) หรื อที่มีชื่อเรี ยกในภาษา
แมนจูวา่ มุคเดน ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่
และมีความสาคัญที่สดุ นอกจากนันยั
้ งเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อ
ตงเป่ ยของจีน หลังจากนันน
้ าท่านแวะ ผลิตภัณฑ์ สินค้ าตงเป่ ย ให้ ท่านเลือกชมสินค้ าท้ องถิ่ น ต่างๆ
โดยเฉพาะสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ที่มีสรรพคุณโดดเด่น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Maritim Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่ นหยางเถาเซี ยน)-กรุ ง เทพ (สนามบินดอน
เมือง) (XW877:10.05-14.20)
รับประทานอาหารเช้ า
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเสิน่ หยางเถาเซียน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW877
(ไม่รวมอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองด้ วยความประทับใจ

เสิน่ หยาง ผานจิ่น หาดหญ้ าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
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อัตราค่ าบริการ : เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้ าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 09-14 ส.ค. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

14,900.-

วันที่ 16-21 ส.ค. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

5,000.-

13,900.-

วันที่ 23-28 ส.ค. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

14,900.-

วันที่ 30 ส.ค.-04 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

14,900.-

วันที่ 06-11 ก.ย. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

5,000.-

13,900.-

วันที่ 13-18 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

14,900.-

26,900.-

26,900.-

26,900.-

5,000.-

15,900.-

วันที่ 11-16 ต.ค. 62
(วันคล้ ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,650 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่ าน/ทริ ป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

5

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ

เสิน่ หยาง ผานจิ่น หาดหญ้ าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต
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4.

3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
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7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,650 บาท
กระเป๋ าเดิ นทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณี ที่ น า้ หนักเกิ น กว่า ที่ สายการบิ น กาหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริ ป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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7.

กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้ า
เปลีย่ นแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่จ ะจัดบริ ก ารทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คืน เงิ นให้ ส าหรั บ
ค่าบริ การนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั ้งสิ ้นแทน
บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานี ้โดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อ น
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรับผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริ การดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
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- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อ ยู่ปัจ จุบัน ที่อ ยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อ มูลเท็จ อาจมี การระงับการออกวีซ่ า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อ เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้
บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกเมื อ งด้ วยตนเอง เนื่อ งจากบริ ษัท ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่าให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ที่ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ อ งไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจี นด้ ว ย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.
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หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท

[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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