วันแรก

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

23.30 น.

นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์ เตอร์ 7 สาย
การบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) ซึ่ งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การช่วยเหลือเรื่ องของกระเป๋ าเดินทาง พร้อม
ทั้งเช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน

วันที่สอง สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - ร้ านเสื้ อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน
02.45 น.
08.50 น.

กลางวัน

ค่า

บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเสิ่ นหยาง โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW878 (ใช้ ระยะเวลาบิน
5 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
เดินทางถึง สนามบินเสิ่ นหยาง ประเทศจีน เมืองเสิ่ นหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและศุลกากรแล้ว ซึ่ งอาจใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชัว่ โมงเป็ นอย่าง
น้อย รับกระเป๋ าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่ นหยาง (Shenyang) เมืองหลวงของมณฑล
เหลียวหนิ ง เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั ถูก
พัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นฐานอุตสาหกรรมที่สาคัญ นาท่าน
เดินทางสู่ ร้ านเสื้ อกันหนาว (Winter Clothing Shop) ให้ท่านได้เลือกซื้ อเสื้ อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยนในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์น้ นั อยูท่ ี่ -10 ถึง –30 องศาเซลเซียส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองจี๋หลิน (Jilin) ตั้งอยูท่ างตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มี
เมืองหลวงชื่อ ฉางชุน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยเมนู สุ กหี้ ม้ อไฟ (2)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ... Datang Hot Spring Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้ องถิ่น) หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

เมืองจี๋หลิน - แม่ น้าซงหัว - เมืองฮาร์ บิ้น - โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย - ถนนช้ อปปิ้ ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟ
น้าแข็ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาทุกท่านเดินทางสู่ แม่ น้าซงหัว (Songhua River) ตั้งอยู่ที่เมืองจี๋หลิน เป็ นแม่น้ าทอดยาว นาทุกท่ านชม 1 ใน 4
สิ่ งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติในจีน ซึ่งถือว่ าเห็นได้ เฉพาะในช่ วงฤดูหนาวเท่ านั้น เกิดจากละอองน้าและหิมะที่จับ
เป็ นน้าแข็งตามกิ่งก้ านของต้ นไม้ น้ันมีความหนาอยู่ที่ระหว่ าง 40-60 มิลลิเมตร ทั้งนี้สามารถพบเห็นได้ ในช่ วง
ปลายเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศในปี นั้นๆ

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมื องฮาร์ บิ้น (Harbin) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่ ง
เป็ นมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ้งถือว่าตั้งอยูใ่ นจุดเส้นรุ ้งสู งสุ ดของดินแดนจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยเมนู เกี๊ยวฮาร์ บนิ้ (4)
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย (St. Sophia Church) ซึ่ งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิ กชาว
รัสเซี ย เมื่อก่อนเคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาคัญต่างๆ ของชาวรัสเซี ย แต่มาถูกทาลาย
ตอนปฏิวตั ิวฒั นธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารู ปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่ ง
ใช้เ วลาถึง 9 ปี โดยเริ ่ ม ต้น สร้า งในปี ค.ศ.1923 เสร็ จ สมบูร ณ์ใ นปี ค.ศ.1932 ถือ ได้ ว่ า เป็ นโบสถ์ Greek
Orthodox ที่ใหญ่ ที่สุดในตะวันออกตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารู ปหัวหอมสร้ างขึน้ ด้ วยสถาปัตยกรรม
แบบไบแซนไทม์ คล้ ายกับสถาปัตยกรรม ของจัตุรัสแดงในกรุ งมอสโคว แต่ในปั จจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นศูนย์
ศิลปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่ายขาวดาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองฮาร์บิน

น ำทุ ก ท่ ำ นเดิน ทำงสู่ ถนนช ้อ ปปิ้ ง Central Avenue หรือ ถนนคนเดิน จงหยาง (Zhongyang

Pedestrian Street) อี ก กนึ่ งแลนด์ ม าร์ ค หากมาเยื อ นฮาร์ บิ้ น แล้ ว ไม่ ค วรพลาด โดยถนนแห่ ง นี้ ค วามยาว

โดยประมาณ 1.4 กิโลเมตร ระหว่ างทางเดินสองข้ างทางจะเป็ นตึกสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด โดย
ภายอาคารประกอบไปด้วยสิ นค้าทัว่ ไป สิ นค้าแบรนด์เนม หรื อของฝากต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาลูกดก อิสระให้ทุก
ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

นาทุกท่านเดินทาสู่ เทศกาลโคมไฟน้าแข็ง (Ice & Snow World) เป็ นเทศกาลแกะสลักหิมะ และน้ าแข็งนานาชาติ
แห่ งเมืองฮาร์ บิ้น ซึ่ งจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 โดยเทศกาลนี้มีระยะเวลา 1 เดือน ซึ่ง
งานเทศกาลโคมไฟน้าแข็ง ถือเป็ นเทศกาลที่ใหญ่ โตและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ถือว่าเป็ นงานที่ใหญ่ เป็ นอันดับที่ 4
หากเทียบกับงานเทศกาลน้าแข็งที่เมมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เทศกาลคาร์ นิวาล ที่ควิเบคประเทศแคนนาดา
และเทศกาลสกีที่ประเทศนอร์ เวย์ ภายในงานประกอบไปด้ วยงานแกะสลักน้าแข็งขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่ างแตกต่ าง
กันออกไป โดยจัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น อาทิเช่ น พระราชวังโบราณ ปราสาท หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยความละเอียดอ่อนของงานแกะสลักในแต่ละประติมากรรมจึงทาให้ที่แห่งนี้โด่งดังไปทัว่ โลก และที่ยิ่งไปกว่า
นั้นคือในช่วงยามค่าคืนเทศกาลแห่งนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ยิ่งทาให้ที่น้ ีสวยงามขึ้นไปอีก ภายที่ทุก
ท่านจะได้เห็นตรงหน้าคือแสงไฟที่ส่องแสงหลากสี สัน ให้ ความรู ้สึกทั้งฟิ นและโรแมนติกมากๆ ด้วยเหตุน้ ีจึงทา
ให้ได้รับการยอมรั บ ว่ าเป็ นสถานที่ เที่ ยวติ ดอันดับ 1 ใน 35 ของจี น ** (กาหนดการจัดงาน 46th Harbin Ice
Lantern Art Fair สาหรับปี นีจ้ ัดขึน้ ประมาณวันที่ 24 ธ.ค. 2019 - ก.พ. 2019) **

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ... Yourong Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้ องถิ่น) หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

เมืองฮาร์ บิน้ - ร้ านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน - ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านศิลปะรั สเซี ย (Russian Craft Shop) ในอดีตฮาร์ บิ้นเคยเป็ นเมืองภายใต้การควบคุมของ
รัสเซี ยมาก่อน ทาให้ทุกวันนี้ ฮาร์ บิ้นยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมรัสเซี ยเหมือนเมื่อครั้งอดีต ปั จจุบนั ยังเป็ น
ศูนย์กลางการติดต่อค้าขายกับรัสเซีย ทาให้มีสินค้าที่กลิ่นอายวัฒนธรรมจากรัสเซียอยูจ่ านวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรี
ออซคา หรื อตุ๊กตาแม่ลูกดก กล่องจิวเวอร์รี่ จากฝี มือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช , ผ้าคลุมไหล่Orenburg เป็ น
ต้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งฉางชุ น (Changchun) ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงของเมื อ งจี๋ ห ลิ น ตั้ ง อยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ถือว่าเป็ นอีกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งในจี๋หลิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี Jingyuetan อยูห่ ่างเพียง 12 กิโลเมตรนอกเมืองฉางชุนและครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 80
ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกเป็ นภูเขา Tan Bei Shan ป่ า Tan Nan ทะเลสาบ Yue Tan และหมู่บา้ นตาลดง พื้นที่
ป่ าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยป่ าไม้น้ ีเป็ นตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่ยงั่ ยืนและเพิ่งได้รับการจัดวางให้เป็ นมรดกของชาติ
อีกทั้งยังเป็ น ที่ต้งั ของป่ าที่มนุษย์สร้ างขึน้ อย่างยั่งยืนที่ใหญ่ ที่สุดของจีนและยังเป็ นที่ต้งั ของลานสกีที่มีเอกลักษณ์
แม้ว่าภูเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะและอนุญาตให้ผอู ้ ยู่อาศัยและนักเดินทางเพลิดเพลินไปกับหิมะบนเนินเขา อาทิ

กลางวัน

เช่น ชื่นชมทะเลสาบที่สวยงามบนภูเขา และสู ดอากาศบริ สุทธิ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการหลายอย่าง อาทิเช่น
สุ นัขเลื่ อนหิ มะ หรื อเคเบิ ลคาร์ บนลานสกี ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของจี น ** (ราคาทัวร์ น้ ี ยงั ไม่รวมค่า
กิจกรรมต่างๆ และ Skiing fees) ** ไม่เพียงเท่านี้ ณ ที่แห่ งนีย้ ังมีเทศกาลแกะสลักน้าแข็งให้ ทุกท่ านได้ เยี่ยมชมอีก
ด้ วย จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวัฒนธรรม เมื องฉางชุ น (Cuture Square) เป็ นจัตุรัสกลางเมื องที่ใหญ่
ที่สุดในฉางชุนตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1996 และทอดยาวไปยัง

ค่า

ถนนหลักของ ถนน Dong Min ทางทิศตะวันออกติดกับถนน Jiefang ทางทิศใต้ และถนน Minzhu ทางทิศ
ตะวันตกและอยูต่ ิดกับมหาวิทยาลัย Jilin ในภาคเหนือ จัตุรัสแห่งนี้มีพ้นื ที่กว่า 50 เอเคอร์ (20.5 เฮกตาร์) มีรูปปั้น
แกะสลักขนาดใหญ่ต้งั อยูต่ รงกลางและเวทีแสดงดนตรี กลางแจ้งในภาคเหนือ แกนหลักยาว 1,400 ฟุต (429 เมตร)
เรี ยงรายไปด้วยทางเข้าหลักทางทิศเหนือและทิศใต้ของถนนสายหลักจากใต้สู่เหนือ ถนนสายหลักถูกวางด้วย
หินแกรนิตซึ่งทาให้จตั ุรัสเป็ นธรรมชาติเคร่ งขรึ มและมัน่ คง ทั้งสองด้านของทางเข้าหลักพื้นที่สีเขียวกว้าง 10
เอเคอร์ (40,000 ตารางเมตร)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยเมนู ไก่โสม (8)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ... International Trade Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ร้ านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านแวะชม ร้ านโสมจีน เป็ นโสมที่ถือว่าดีต่อสุ ขภาพมี สรรพคุณหลายๆอย่าง นอกจากนี้ ยงั สามารถน าไป
ประกอบอาหารได้อีกด้วย ถือว่าเป็ นที่นิยมของผูค้ นในเมืองฉางชุน นาท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang)
เมื องหลวงของมณฑลเหลี ยวหนิ ง เป็ นเมื องที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น ปั จ จุ บัน ถู กพัฒ นาให้ เ ป็ นศู น ย์กลางทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม รวมถึ ง เป็ นฐาน
อุตสาหกรรมที่สาคัญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวั ง กู้ กงเสิ่ นหยาง (Shenyang Imperial Palace) ตั้ งอยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของจีน ซึ่ งหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวังในปัจจุบันของจีน ถือว่ าเป็ นรองพระราชวัง
ต้ องห้ าม หรื อพระราชวังกู้กงในกรุงปักกิ่งเท่ านั้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของสิ่ งปลูกสร้างและความใหญ่โต แต่ สิ่งที่
ทาให้ พระราชวังที่แห่ งนี้แตกต่ างจากที่กรุ งปักกิ่งคือ ถูกสร้ างโดยกษัตริย์ชนชาติแมนจู พระราชวังกูก้ งเสิ่ นหยา
งตั้งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิ่ นหยาง ถือว่าเป็ นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของจีน มีพ้นื ที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร สิ่ งปลูกสร้างกว่า 70 แห่ง หรื อแม้แต่ห้องต่างๆกว่า 300 ห้อง ที่พระราชวัง
แห่ งนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็ นส่ วนกลาง ส่ วนตะวันออก และส่ วนตะวันตก โดยส่ วนกลางถือเป็ นส่ วนสาคัญหลักๆ
เป็ นสถานที่ ต้ ัง ต าหนั ก ต้ า เจิ้ง หรื อ ที่ ว่าราชการ และจัด พิ ธีกรรมสาคัญของฮ่ อ งเต้ร าชวงค์ชิง สองข้างของ
ตาหนักต้าเจิ้งได้สร้างตาหนักเล็ก ๆ แบบศาลาเป็ นคู่ ตั้งแนวใต้ไปเหนือ ได้ชื่อว่าศาลา 10 อ๋ อง เป็ นที่ทาการของ
ขุนนางชั้นสู ง 10 คน

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย (Zhongjie Walking Street) ในอดีตที่แห่ งนี้เคยเป็ นที่ต้ งั ของสถานีรถไฟแห่ งแรกของเมือง ใน
ปัจจุบันสถานที่แห่ งนี้เป็ นแหล่ งช้ อปปิ้ งใจกลางเมืองเสิ่ นหยาง ที่รวมเอาร้ านค้ ามากมายๆ และห้ างสรรพสิ นค้ า
ต่ างๆ มาไว้ด้วยกัน ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า หรื อของกินมากมาย
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยเมนู เป็ ดย่าง (11)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ... Holiday Inn Express Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
วันที่หก

สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้ า
10.15 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
บินลัดฟ้าสู่ประเทศไทย กรุ งเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW877 (ใช้ ระยะเวลาบิน 5
ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

15.10 น.

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ ***

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 20
ปี
(มีเตียงและไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิม่

ราคาไม่ รวม
ตั๋วเครื่ องบิน

ที่นั่ง

25 – 30 ธันวาคม 2562

25,999

28,999

6,999

15,999

20

01 – 06 มกราคม 2563

24,999

27,999

6,999

14,999

20

03 – 08 มกราคม 2563

21,999

24,999

6,999

11,999

20

08 – 13 มกราคม 2563

21,999

24,999

6,999

11,999

13

10 – 15 มกราคม 2563

21,999

24,999

6,999

11,999

14

15 - 20 มกราคม 2563

21,999

24,999

6,999

11,999

18

05 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

22,999

25,999

6,999

12,999

18

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2562

22,999

25,999

6,999

12,999

20

12 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

21,999

24,999

6,999

11,999

20

14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

21,999

24,999

6,999

11,999

20

19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

21,999

24,999

6,999

11,999

20

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

19,999

22,999

6,999

10,999

14

** อัตรานี้ ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 350 หยวน/ท่ าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่ รวมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 400 บาท/ท่ าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่ รวมค่าบริการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้ าประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ **
แบบธรรมดา ท่ านละ 2,200 บาท ใช้ เวลาทาการ 4 วันทาการ โดยประมาณ
แบบด่ วน

ท่ านละ 3,500 บาท ใช้ เวลาทาการ 2 วันทาการ โดยประมาณ
** (หลังจากได้ รับเอกสารการยื่น) **

** อัตราค่าบริการ สาหรับเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 7,900 บาท **

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่ วมโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื้ อกันหนาว,
ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสิ นค้าพื้นเมือง ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล
ทุกเมือง หรื อหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน

• โรงแรมที่พกั อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
** สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้ องมีผ้เู ดินทางจานวน 15 ท่ าน ขึน้ ไป ในแต่ ละคณะ กรณีที่มีผ้เู ดินทางไม่ ถึงตามจานวนที่กาหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้ คณะได้ ออกเดินทาง
ตามความต้ องการของผู้เดินทาง) **

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 350 หยวน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การยื่นวีซ่าท่เดี่ยวเข้าประเทศจีน
แบบธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท ใช้เวลาทาการ 4 วันทาการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)
แบบด่วน ท่านละ 3,500 บาท ใช้เวลาทาการ 2 วันทาการ โดยประมาณ (หลังจากได้รับเอกสารการยื่น)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ

1.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุ ณาทาการจองล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน พร้ อมชาระเงินมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุ ณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางใน
พีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องเช็คที่ว่างและทาจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณี ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการให้สิทธิ์ ลูกค้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทารายการจองเข้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด
ทางบริ ษทั มีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด

2.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณี ที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตั ิวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทาให้ทางบริ ษทั ไม่ได้รับเงิน
ตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์
นั้นๆทันที

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น

2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ (ผูม้ ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบ
อานาจประกอบ (กรณี ดาเนินการแทนผูเ้ ดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรี ยกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้
นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องจากการจัดเตรี ยม การจัดการนาเที่ ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั เป็ นต้น **

**เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินทั้งหมด
ให้ กับท่ านทุกกรณี**

3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมดไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม

4. สาหรับอัตราค่าบริ การนี้ จาเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผูเ้ ดินทางไม่ถึงตามจานวนที่
กาหนด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรื อ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออก
เดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรื อ
เอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะให้บริ การและดาเนินการต่อไป

5. ในกรณีที่ลูกค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่าไม่ผา่ นการอนุมตั ิจากทางสถานทูต กรณี น้ ีทางบริ ษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

6.

กำรติดต่อ ใดๆ กับทำงบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมำยฯ ต ้องท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น.-14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบำลประกำศใน
ปี นัน
้ ๆถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของทำงบริษัท

ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ การยื่นคาร้ องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
1.

ผูส้ มัครทุกท่าน ไม่จาเป็ นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นรับคาร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภทสอง จะต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่น
รับคาร้องขอวีซ่า

2.

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทาการเป็ นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบางกรณี )
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั จานวนของผูส้ มัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ

3.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็ นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวม
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต้องใช้
หนังสื อเดินทางเพื่อกิจธุระส่ วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรื อ ซึ่งอาจทาให้ให้
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสื อเดินทางอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่
ขั้นตอนการจอง หรื อ ก่อนชาระเงินมัดจา
** การบริการพิเศษนีย้ ังคงใช้ มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด **
** สาหรับค่าบริการของแต่ ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

4.

กรณี ที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรื อ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม ท่าน
จาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก
เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ

5.

มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทวั่ ไปคือ 15 วันทาการ (เป็ นอย่างน้อย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั จานวนผูส้ มัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหาก
อยูใ่ นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผสู ้ มัครเป็ นจานวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

6.

หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครทาการยืมหนังสื อเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มฯเพื่อเดินทาง กรุ ณา
แจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณี ที่ต้องการใช้หนังสื อเดินทางกะทันหัน ทาให้ต้องร้ องขอหนังสื อ
เดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต้องสมัครเข้าไปใหม่
นัน่ หมายถึงจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียม และ ค่าบริ การใหม่ท้งั หมด โดยคานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ

7.

กรณี ที่ท่านมี วีซ่าท่องเที่ ยวเชงเก้นชนิ ดที่ สามารถเข้าออกได้หลายครั้ งโดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดิ นทาง
ท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้อง
พานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี ยหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณี ถูกปฏิเสธจากด่านตรวจ
คนเข้าเมือง หรื อ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง

8.

กรณี ที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต้องเป็ นวีซ่าชนิ ดท่องเที่ยว
เท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบนั ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิ ดที่
อนุ มตั ิโดยระบุวนั ที่สามารถพานักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากาหนดที่อนุมตั ิในหน้าวีซ่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุ ณาส่ งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบั เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี ยหาย และ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์ สายการบินไม่อนุญาตให้เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสื อเดินทางคงเหลือไม่
เพียงพอ กรณี ถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต้น

9.

การบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ใน
กรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมการบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อให้ขอ้ มูลเท็จแ ก่สถานทูตฯ
อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม

10. บางกรณี สถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่ วมมือในส่วนนี้เพื่อให้
การยื่นคาร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็ นสาคัญ

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีน
สาหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางไทย
1.
2.

3.

หนังสื อเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่ านั้น) ฉบับจริง มีอายุการใช้
งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
รูปถ่ ายสี ใบหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน้าประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเท่ านั้น
จานวน 2 รู ป รู ปถ่ายเป็ นปั จจุบนั มีอายุของรู ปไม่เกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไม่รับรู ปถ่าย
โพลารอย รู ปถ่ายสติ๊กเกอร์ / รู ปชุดครุ ยรับปริ ญญา/รู ปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้ อแขนกุด และ /
ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังต้องเป็ นสี ขาว) ห้ามสวมเครื่ องประดับทุกชนิด,
ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์, ห้ามยิม้ เห็นฟัน, เปิ ดใบหูและหน้าผากชัดเจน,รู ปถ่ายจะต้องไม่มีเงา
และแสงแทรกบดบังใบหน้า ไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกและรอยขีด
ข่วนใด ๆ ทั้งสิ้น.
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน กรุ ณากรอกรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วน

แบบฟอร์ มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการขอวีซ่าของท่านเอง **
ชื่ อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง)
(MR./MRS./MS./MSTR.) .............................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา..............................................
□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส
**ระบุชื่อคู่สมรส .............................................................................................................
□ หม้าย □ หย่า

ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน.............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................... โทรศัพท์บา้ น......................................เบอร์ มือถือ..................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).....................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................. เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอร์ มือถือ...............................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา..............................................................ตาแหน่งงาน................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์..............................................................................
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทางาน เนื่องจากเป็ นเงื่อนไขของสถานทูต ***
ชื่ อสมาชิกในครอบครัวพร้ อมระบุความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ..................
เบอร์โทรศัพท์....................................
ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ..................
เบอร์โทรศัพท์....................................
ชื่ อผู้ติดต่ อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ ได้เดินทางกับท่าน) ชื่อ-สกุล......................................................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................ความสัมพันธ์....................................................
(กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

4.

สาเนาสู ติบตั ร (กรณีผ้เู ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ )
เอกสารเพิม่ เติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
• หากเด็กเดินทางกับพ่อหรื อแม่ คนใดคนหนึ่ง ต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จาก
ทางเขตหรื อที่ว่าการอาเภอ (ฉบับจริ งเท่านั้น) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร
และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็ นอะไรกันอย่างชัดเจน
• หากเด็กเดินทางคนเดียว หรื อกับบุคคลที่สาม ต้องมีหนังสื อแสดงความยินยอมจากพ่อและแม่
ให้เดินทางไปต่างประเทศได้ จากทางเขตหรื อที่ว่าการอาเภอ (ฉบับจริ งเท่านั้น) โดยเอกสารให้ระบุวา่ อนุญาตให้
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็ นอะไรกันอย่างชัดเจน
• กรณี บุตรอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
- ใบสาเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยูใ่ นการดูแลของใคร
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริ งเท่านั้น
• กรณี บุตรบุญธรรม
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรื อที่ว่าการอาเภอ
• สาเนาหน้าพาสปอร์ต หรื อ สาเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา
• กรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ :
• กรณีเป็ นสาวประเภทสอง(ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องยืน่ หนังสื อรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ)จดหมายชี้แจง ,
ตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งพร้อมสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน ต้องไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซ่าจีน และสามารถพานัก
• กรณีชาวต่ างชาติที่ทางานหรื อพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจงตนเองพร้อม
รายละเอียดที่อยูท่ ี่ชดั เจน สาเนาสมุดบัญชีหรื อ สเตทเม้น ย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณี อาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต)
โดยมีค่าบริ การเพิม่ 1,000 บาท
• ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติจะต้องทา Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณี ดงั นี้
- หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มสี เหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณี เป็ น พระภิกษุหรื อสามเณร
• ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง รับผิดชอบใน
การขออนุญาตเข้าออกประเทศด้วยตนเอง** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้ กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้ จัดทาขึน้ จากประสบการณ์ และระเบียบ
ของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามแต่ สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเป็ นผู้ดาเนินการ **

** เอกสารที่ใช้ ในการทาวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับตารวจตรวจคนเข้ าเมืองนั่นเป็ นผู้กาหนด จึงอาจ
ทาให้ มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิม่ เติ่มกะทันหัน **

เงื่อนไข และ ข้ อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1.

ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.

ทัวร์น้ ีขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา (หน้าปกสี น้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี ที่ท่านถือหนังสื อ
เดินทางราชการ (หน้าปกสี น้ าเงินเข้ม) หนังสื อเดินทางทูต (หน้าปกสี แดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อนั มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรื อ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสื อเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไม่ผา่ นการอนุมตั ิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้า
ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่ วนนี้ และ ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณี ใดๆก็ตาม

3.

ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม

4.

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสื อเดิน และ
หน้าวีซ่ามาให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจาหรื อส่วนที่เหลือทั้งหมด

5.

ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ

6.

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น

7.

อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี
น้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทาให้ตน้ ทุนสู งขึ้น

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

9.

นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตั ิภยั ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริ ษทั จะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์ เฉพาะส่ วนที่บริ ษทั ยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริ ษทั หรื อจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่
ค้าตามหลักปฏิบตั ิเท่านั้น

10. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
11. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
12. คณะทัวร์ น้ ี เป็ นการชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจาเป็ นต้องท่องเที่ยวอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี ที่ท่านไม่ตอ้ งการใช้
บริ การส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็ นบาง
กรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมดกับผูเ้ ดินทาง กรณี ที่เกิดเหตุการณ์น้ ีข้ นึ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม

