
W65 SHE01  FEB20 

  

เส่ินหยาง ฮาร์บิน้ เทศกาลน า้แข็ง (6D4N) 

SHE01 SHENYANG HARBIN ICE FESTIVAL 

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
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สายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XW 878 DMK(กรุงเทพ) – SHE(เส่ินหยาง) 02.45-08.50 

XW 877 SHE(เส่ินหยาง) - DMK(กรุงเทพ) 10.15-15.10 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองเส่ินหยาง                                            (-/-/-) 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น 3  

ประตูหมายเลข 7เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข7 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทางข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก

ฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

DAY 2 
สนามบินเส่ินหยาง - เมืองเส่ินหยาง - พระราชวงักู้กงเส่ินหยาง – ถนนคนเดนิหม่านชิง  

- สถานีรถไฟเมืองเส่ินหยาง –  เมืองฮาร์บิน้   (-/L/D)                                                                                                                                                                                                           
 

02.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเส่ินหยาง นครเทียนจิน ประเทศจีน โดย สายการบิน NOK SCOOT 
เที่ยวบินที่ XW878 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน (ใช้ระยะเวลาบิน 5 ช่ัวโมง 30 นาที 
โดยประมาณ) 

08.50  เดินทางถึง สนามบินเส่ินหยาง ประเทศจีน เมืองเส่ินหยาง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ ซ่ึงอาจใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ชัว่โมงเป็นอยา่ง

น้อย รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง น าท่านเดินทางสู่ เมืองเส่ินหยาง (SHENYANG) เมืองหลวง
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ของมณฑลเหลียวหนิง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปัจจุบนัถูกพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รวมถึงเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ส าคญั  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงักู้กงเส่ินหยาง (SHENYANG IMPERIAL PALACE)  ตั้งอยู่
ทางภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน ซ่ึงหากพูดถึงภายในกลุ่มพระราชวงัในปัจจุบนัของจีน ถือว่าเป็นรอง

พระราชวงัตอ้งห้าม หรือพระราชวงักู ้กงในกรุงปักก่ิงเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของส่ิงปลูกสร้างและความ
ใหญ่โต แต่ส่ิงที่ท  าใหพ้ระราชวงัที่แห่งน้ีแตกต่างจากที่กรุงปักก่ิงคือ ถูกสร้างโดยกษตัริยช์นชาติแมนจู พระราชวงั

กู ้กงเส่ินหยางตั้ งอยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเส่ินหยาง ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน มีพื้นที่กวา่ 6 หม่ืนตารางเมตร ส่ิงปลูกสร้างกวา่ 70 แห่ง หรือแมแ้ต่หอ้งต่างๆกวา่ 300 

ห้อง  ที่พระราชวงัแห่งน้ีถูกจดัแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวนัออก และส่วนตะวนัตก โดยส่วนกลางถือเป็น

ส่วนส าคญัหลกัๆ เป็นสถานที่ตั้ง ต าหนักต้าเจิง้ หรือที่วา่ราชการ และจดัพธีิกรรมส าคญัของฮ่องเตร้าชวงค์ชิง 
สองขา้งของต าหนกัตา้เจ้ิงไดส้ร้างต าหนกัเล็ก ๆ  แบบศาลาเป็นคู่ ตั้งแนวใตไ้ปเหนือ ไดช่ื้อว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นที่
ท  าการของขุนนางชั้นสูง 10 คน  **ในกรณีที่พระราชวงักูก้งเส่ินหยางปิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ

โปรแกรมเป็น สวนเป่ยหลิงแทน** 
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น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิหม่านชิง เป็นถนนคนเดินในสไตลบ์า้นจีนโบราณ ท าใหย้อ้นบรรยากาศกลบัไปถึงสมยั
อดีตของจีน ที่น่ีจะมีร้านคา้ต่างๆ และอาหารทอ้งถ่ืนมากมายใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติกนั  

SHENYANG IMPERIAL PALACE 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเส่ินหยาง เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฮาร์บิ้น ขบวนที่D25 (ใช้

เวลาในการเดินทางประมาณ3ชัว่โมง) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางมา

สแกนก่อนขึ้นขบวนรถ หา้มน าไฟแช็คและส่ิงของมีคมทกุชนิดเขา้ไปในขบวนรถ หากพบส่ิงของตอ้งหา้มดงักล่าวจะตอ้ง

ทิ้งอยา่งเดียว) 

  

HARBIN 
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เดินทางถึง เมืองฮาร์บิน้ น าท่านเดินทางสู่ ร้านเส้ือกนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเส้ือกนัหนาวกนัเพิม่เติม

ตามอธัยาศยั โดยอุณหภูมิเฉล่ียนในเดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธน์ั้นอยูท่ี่ -10 ถึง -30 องศาเซลเซียส 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) - ชมเทศกาลหิมะแกะสลกั – สวนเสือ

ไซบีเรีย - ชมเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง  HARBIN ICE LANTERN ART            (B/L/D) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านศิลปะรัสเซีย ในอดีตฮาร์บิ้นเคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคุมของรัสเซียมาก่อน ท าใหทุ้ก
วนัน้ีฮาร์บินยงัคงมีกล่ินอายของวฒันธรรมรัสเซียเหมือนเม่ือคร้ังอดีต ปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางการติดต่อคา้ขายกบั
รัสเซีย ท าให้มีสินคา้ที่กล่ินอายวฒันธรรมจากรัสเซียอยูจ่  านวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก 
กล่องจิวเวอร์ร่ี จากฝีมือของช่างชาวรัสเซีย , ไข่ฟาแบร์เช,ผา้คลุมไหล่ ORENBURG เป็นตน้  

จากนั้นน าท่านชม ไท่หยางเต่า หรือ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ที่ต ั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้ าซง
ฮวั เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น ซ่ึงปัจจุบนัเกาะแห่งน้ีไดมี้การจดัแสดงการแกะสลกั
หิมะเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงหิมะจะถูกแกะสลกัเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวงักูก้ง ก าแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย (รวมค่ารถรางแลว้) 

น าท่านชม เทศกาลหิมะแกะสลัก เทศกาลงานแกะสลกัหิมะและน ้ าแข็งนานาชาติแห่งเมืองฮาร์บิน จดัขึ้น
เป็นประจ าทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยจะเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 5 มกราคม มีระยะเวลา 1 เดือน กิจกรรมในช่วงเวลา
เทศกาลมีทั้งการแข่งขนัสกี Yabuli Alpine การแข่งขนัว่ายน ้ าในแม่น ้ าซงหัว และนิทรรศการโคมน ้ าแข็งในสวน
เจา้หลิน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านชม สวนเสือไซบีเรีย หรือ HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานที่เพาะเล้ียงและอนุรักษพ์นัธุเ์สือ
  โคร่งไซบีเรีย ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ150 ตวั เป็นพนัธุเ์สือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดและก าลงัใกลจ้ะสูญพนัธุ ์และบริเวณภายใน
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  สวนแห่งน้ีไม่ไดมี้แต่ เสือโคร่งไซบีเรียเพยีงอยา่งเดียว ยงัมีสิงโต และเสือขาวไซบีเรีย สิงโตขาว หรือคนไทยมกั 

  ชอบเรียกวา่สิงโตเผอืก ท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวติของเสือที่น่ี ซ่ึงจะมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆมากมาย  

 

จากนั้นน าท่านชม เทศกาลโคมไฟน ้าแข็งฮาร์บิน้ หรือ ปิงเสวี่ยต้าซ่ือเจีย้ จดัขึ้นที่ฝ่ังตะวนัออกของ
เกาะพระอาทิตย ์โดยมีพื้นที่จดังานที่กวา้งถึง 750,000 ตารางเมตร โดยงานน้ีจะมีการน าน ้ าแข็งก้อนใหญ่ยกัษ์

รวมกนักวา่ 300,000 ลูกบาศกเ์มตร มาแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกบัแสงไฟสีสรรคต่์างๆ ที่จะท าให้

เกิดความสวยงามสุดมหัศจรรยใ์ห้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน ้ าแข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั (ก าหนดการจดั
งานปีน้ี 45th Harbin Ice Lantern Art Fairประมาณวนัที่ 20ธ.ค. 2018 – ก.พ. 2019) 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกีห้ม่าล่า 

พกัที่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

HARBIN ICE LANTERN ART 

HARBIN TIGER ZOO 
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DAY 4 
ร้านส้ินค้าพื้นเมือง – จตุรัสโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรีย์ฝ่ังหงส์ - 

สวนสตาลนิ - ถนนโบราณกวนตง                                      (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อบป้ิง ร้านสินค้าพืน้เมือง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซ่ึงออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เม่ือก่อนเคยใช้เป็น
สถานที่ประกอบพธีิกรรมทางศาสนาที่ส าคญัต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกท าลายตอนปฏิวติัวฒันธรรม และไดมี้
การสร้างขึ้นมาใหม่อีกคร้ังโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด ซ่ึงใชเ้วลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมตน้สร้างในปี 
ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ GREEK ORTHODOX ที่ใหญ่ที่สุดในตะวนัออกตวั
โบสถ์สูง 53 เมตรมีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้ นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับ
สถาปัตยกรรมของจตุัรัสแดงในกรุงมอสโคว แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนมาเป็นศูนยศิ์ลปะและสถาปัตยกรรม 
แสดงภาพถ่ายขาวด าเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมืองฮาร์บิน  

 

SAINT SOPHIA CARTHEDRAL 
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จากนั้นน าท่านชม ถนนจงหยาง เป็นถนนที่เก่าแก่มีประวติันบัร้อยปีของเมืองฮาร์บิ้น โดยมีการเร่ิมสร้างขึ้นเม่ือ

ปี 1898 เดิมมีช่ือว่า “จงกว๋อต้าเจียน” อาคารบา้นเรือนสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่งซ่ึงส่วนใหญ่สร่างขึ้ น

ระหวา่งปี 1903 ถึง ปี 1927 มีลกัษณะพเิศษที่น่าสนใจอยา่งยิง่ถนนจงยางเป็นถนนที่มีการปูพื้นดว้ยหินสีเขียวอ่อน

ทั้งสาย เป็นถนนการคา้ที่ขึ้นช่ือของเมืองฮาร์บิ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

อนุเสาวรีย์ฝ่ังหงษ์  เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสูก้บัอุทกภยัคร้ังใหญ่
เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุเสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเขาแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร 

ขา้ราชการและนกัศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจกนั จากนั้นน าท่านชม สวนสตาลนิ หรือ ซ่ือตา้หลินกงหยวนสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1953 สวนแห่งน้ี เป็นสวนพฤกษาชาติที่ไดมี้การ ถูกจดัวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งดว้ยตน้ไม ้แปลง
ดอกไม ้และชุดสลกัหิน นอกจากนั้นยงัเป็นจุดชมทศันียภาพของแม่น ้ าซงฮวัซ่ึงถือวา่เป็นจุดชมวิวที่งดงาม อีกแห่ง
หน่ึงดว้ย และบริเวณตรงใจกลางของสวนแห่งน้ีก็ยงัคงเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรียฝั์งหงส์จ้ีเน่ียนถ่าซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณ
ชายฝ่ังแม่น ้ าซงฮวัเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง ฮาร์บิน ที่พยายามต่อสูก้บัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือ
ปี ค.ศ.1957   

ถนนโบราณกวนตง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ของที่ระลึก ของใช ้ตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
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DAY 5 
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง - บ้านนายพลตระกลูจาง - ช้อปป้ิงย่านถนนจงเจีย 

(B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานีรถไฟเมืองฮาร์บิน้ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเส่ินหยาง ขบวนที่ D26 (ใชเ้วลาในการ

เดินทางประมาณ3ชัว่โมง)  (หมายเหตุ : การเดนิทางโดยรถไฟในประเทศจีน ทุกท่านต้องน ากระเป๋าเดินทางมา

สแกนก่อนขึน้ขบวนรถ ห้ามน าไฟแช็ค และส่ิงของมีคมทุกชนิดเข้าไปในขบวนรถ หากพบส่ิงของต้องห้าม

ดังกล่าว จะต้องทิง้อย่างเดยีว) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ บ้านนายพลตระกูลจาง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวงักูก้งเส่ินหยาง เป็นอีกสถานที่ทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองเส่ินหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสม

ระหวา่งสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์ยโุรป โดยมี นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสอง
เป็นทหารระดบันายพลก๊ก-มินตัง๋ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนส าคญัในสงครามขบัไล่ญี่ปุ่ น จนไดรั้บการจารึก

ในหน้าประวติัศาสตร์นับตั้งแต่ญี่ปุ่ นได้บุกยดึเส่ินหยาง ในปีค.ศ. 1894 และรัฐบาลก๊กมินตัง๋ตอ้งเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ที่ยากล าบาก เพราะญี่ปุ่ นรุกรานมาจากทางเหนือ และพรรคคอมมิวนิสต์คืบคลานมาจากทางใต้ 
จนกระทัง่จางเสียวเ์หลียงซ่ึงเป็นผูบ้ญัชาการทหารภาคตะวนัตกเฉียงเหนือตดัสินใจยอมรับความร่วมมือจาก

คอมมิวนิสตใ์นการต่อตา้นการรุกรานจากญี่ปุ่ น และน าเร่ืองเสนอต่อเจียงไคเช็ค จนกระทัง่ในที่สุดภายหลงัการ
หารือท าใหรั้ฐบาลก๊กมินตัง๋กบัพรรคคอมมิวนิสตไ์ดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนัต่อตา้นญี่ปุ่ น  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ถนนจงเจีย นบัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเส่ินหยาง ถนนคนเดินแห่ง
น้ีเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจที่ส าคญั เป็นยา่นการคา้ที่รวมเอาร้านรวงต่างๆ ทั้งหา้งสรรพสินคา้ทั้งหลายมารวมไวท้ี่น่ี 

คุณจะไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากจีนไดท้ี่น่ี รวมถึงร้านอาหารต่างๆมากมาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บริการท่านด้วยอาหาร ป้ิงย่าง 
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พกัที่          VIENNA INTERNATIONAL HOTEL   โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY 6 
เส่ินหยาง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)      (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเส่ินหยาง 

10.15 น. เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่ XW877 (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ5 ชัว่โมง 30นาที) 

15.10 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.…พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 
 
 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ

ต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 
อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ 2 เดก็1  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
18ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 18ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิ
นอตัรา
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
20-25 ธนัวาคม 62 28,889 31,889 31,889 5,000 18,999 

25-30 ธนัวาคม 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 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01-06 มกราคม 63 29,889 32,889 32,889 5,000 18,999 

03-08 มกราคม 63 25,889 28,889 30,889 5,000 18,999 

08-13 มกราคม 63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

15-20 มกราคม 63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

22-27 มกราคม 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 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
05-10 กุมภาพนัธ ์63 28,889 31,889 31,889 5,000 18,999 

12-17 กุมภาพนัธ ์63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

19-24 กุมภาพนัธ ์63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั
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เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ใน

วนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา 

ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุก

ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 

นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้า

หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์

ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ

ท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ 

ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็น
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อย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 

อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี  

  สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว

ใดเทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ 

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ นกสกูต๊ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

  สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7    ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสาย

การบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
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มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิ(กรณตี่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน)  

× ค่าวีซ่าเด่ียวท่องเท่ียวเข้าประเทศจีนรวมค่าบริการ ท่านละ 1,800 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การ

จองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้

สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารร้อยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระ
แลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยว
ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 
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 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อน

ออนออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ก ับช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่าย

การด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า

กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทั

ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและ

เวลาเดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่

ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั 

ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันกัท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องหวงั

สนิน ้าใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนให้ท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เลก็ๆน้อยๆ ตาม

ความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้

รองเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะท้อนเขา้ตา อาจท าให้

ระคายเคอืงตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วน

นี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัท

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการ

ได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดกต็าม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการ

จองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 
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 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป 

มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณใีดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไป

ได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบั

เก่าไปอ้างองิ และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ย ังไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการ

บนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่าง

กนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน 

(Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆ

กต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่ง

มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกท่าน ไม่จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูยย่ื์นรบัค าร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภท

สอง จะต้องมาแสดงตน ณ ศนูยย่ื์นรบัค ารอ้งขอวีซ่า 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่

รวมเสาร ์- อาทิตย ์ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  

3. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผูก้  าหนดการ

นัดหมายวนัและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวจีน หากท่านไม่สะดวกมา

ด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความจ าเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธรุะส่วนตวัของ

ท่านในช่วงใดบ้าง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าให้ให้มีผลต่อการ

พิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทต) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้ง

ล่วงหน้าก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า  

** การบริการพิเศษน้ียงัคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

** ส าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิด

ค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่า

บตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านย่ืนหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย) ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั

จ านวนผูส้มคัรในช่วงนัน้ๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้

ระยะเวลามากกว่าปกติ 



W65 SHE01  FEB20 

 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผูส้มคัรท าการ

ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯเพ่ือเดินทาง กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือ

วางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทาง

กลบัคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้อง

สมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึง

ระยะเวลาการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าท่องเท่ียวเชงเก้นชนิดท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยงัไม่หมดอายอุยู่

แล้ว และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไข

ของกลุ่มเชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพ านักประเทศนัน้ๆมากท่ีสดุ มาก่อนแล้วอย่าง

น้อยหน่ึงครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รบัผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็น

จะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนัท่ีมอีายคุงเหลือ

อย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศ

เชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอีกครัง้ กรณุา

ส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทบัตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือความถกูต้อง 

หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบ

เก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบินไม่อนุญาตให้

เชค็อินได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง 

และ ถกูส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือให้ข้อมูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศ

ในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

การบิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือให้ข้อมูลเทจ็แก่สถานทูตฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม

เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 



W65 SHE01  FEB20 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซ่ึงขอให้

ท่านให้ความร่วมมือในส่วนน้ีเพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุย

พินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน 

ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) ฉบบัจริง มีอายุการใช้

งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสี ใบหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหน้า

ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ จ านวน 2 รปู รปูถ่ายเป็นปัจจบุนั 

มีอายขุองรปูไม่เกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไม่รบัรปูถ่ายโพลารอย / 

รปูถ่ายสต๊ิกเกอร ์/ รปูชดุครยุรบัปริญญา/รปูชดุราชการ /ห้ามใส่เส้ือ

แขนกดุ และห้ามใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลงัต้องเป็นสีขาว) 

ห้ามสวมเครื่องประดบัทุกชนิด, ห้ามใส่คอนแทรคเลนส,์ ห้ามย้ิมเหน็

ฟัน, เปิดใบหแูละหน้าผากชดัเจน,รปูถ่ายจะต้องไม่มีเงาและแสงแทรกบดบงัใบหน้า ไม่มีจดุสีแดงใน

ดวงตา และจะต้องไม่มีส่ิงสกปรกและรอยขีดข่วนใด ๆ ทัง้ส้ิน. 

3. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน กรณุากรอกรายละเอียดท่ีถกูต้องและชดัเจนโดย

ครบถ้วน 

 

แบบฟอรม์กรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
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.................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................
............................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)................................................. 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)………………………………………… 
...............................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานทีท่ างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
..................................................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 
(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด        
 

กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบั

ทา่น) 

4. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์)  

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์  
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• หากเดก็เดินทางกบัพ่อหรือแม่ คนใดคนหน่ึง ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ (ฉบบัจริงเท่านัน้) โดยเอกสารให้ระบุว่า อนุญาตให้

เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธว์่าเป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

• หากเดก็เดินทางคนเดียว หรือกบับุคคลท่ีสาม ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพ่อและ

แม่  

ให้เดินทางไปต่างประเทศได้ จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ (ฉบบัจริงเท่านัน้) โดยเอกสารให้ระบุว่า 

อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธว์่าเป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน 

• กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  

- ใบส าเนาบนัทึกการหย่าท่ีระบุว่าบุตรอยู่ในการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบบัจริงเท่านัน้ 

• กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรบับุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ 

• ส าเนาหน้าพาสปอรต์ หรือ ส าเนาบตัรประชาชน ของบิดามารดา 

• กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ แนบใบเปล่ียนช่ือ-ใบเปล่ียนนามสกลุ 

หมายเหตุ : 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องย่ืนหนังสือรบัรองการท างาน 

(ภาษาองักฤษ), จดหมายช้ีแจงตนเอง และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพร้อมส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน 

ต้องไปแสดงตวั ณ วนัย่ืนวีซ่าจีน และสามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วนัเท่านัน้ 

• กรณีชาวต่างชาติท่ีท างานหรือพกัอาศยัในประเทศไทย ต้องย่ืน ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), 

จดหมายช้ีแจงตนเองพร้อมรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชดัเจน ส าเนาสมุดบญัชีหรือ สเตทเม้น ย้อนหลงั 6 

เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพ่ิม 1,000 บาท  

• ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องท า Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพ่ือย่ืนวี

ซ่า 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัย่ืนวีซ่ากรณีดงัน้ี  

- หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุหรือสามเณร 
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• ผู้ท่ีประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องท าวีซ่าจีน 

แต่ท่านจะต้อง รบัผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท า

ขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ 

และคณุสมบติัของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัต ารวจตรวจคน

เข้าเมืองนัน่เป็นผูก้  าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทนัหนั ** 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

 **ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


