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HILIGHT 
 1 ปีมีครัง้เดียวเท่านั้น ชมความงดงามของ

หาดหญา้แดง 

 ลอ่งเรอื ชมความงามของถ ้าน ้า 

 ถ ้าหนิงอกเป่ินซ ีอายกุวา่ 1 ลา้น 5 แสนปี 

 เที่ยวพระราชวังเสิ่นหยางกูก้ง พระราชวัง

อันดับ 2 ของเผ่าแมนจู 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 

 

เส ิน่หยาง ผานจิน่  

หาดหญา้แดง 

5 วนั 4 คนื 

 

โดยสายการบนินกสกูต๊ 

 เดนิทาง : ส.ค.-ก.ย. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 25,900.- 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1SHE-XW001 

 
หนา้ 2 

ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่22-26 ส.ค. 62 25,900.- 
วันที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 26,900.- 

วันที ่05-09 ก.ย. 62 26,900.- 
วันที ่12-16 ก.ย. 62 26,900.- 
วันที ่19-23 ก.ย. 62 27,900.- 

วันที ่26-30 ก.ย. 62 27,900.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพ (สนามบนิดอนเมอืง)-เส ิน่หยาง (สนามบนิเสีน่หยางเถา

เซยีน) (XW878;04.00-10.15)-พระราชวังเสิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณ

หมา่นชงิ-ถนนคนเดนิจงเจยี 

  ✈ 

Oriental Ginza 

International Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 เส ิน่หยาง-เมอืงเป่ินซ-ีถ ้าน ้าเป่ินซ ี(รวมรถอทุยานลลอ่งเรอื)-ตานตง 

🍽 🍽 🍽 Zhenzhudao Jiangpan 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 

ดาว 

3 ตานตง-สวนสาธารณะยาลูเ่จยีง-ลอ่งเรอืชมววิ-ตานตง-ผานจิน่ 
🍽 🍽 🍽 Holiday Inn Express Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 ผานจิน่-หาดหญา้แดง-เส ิน่หยาง-ศนูยผ์ลติภัณฑส์นิคา้ตงเป่ย 

🍽 🍽 🍽 Oriental Ginza 

International Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
เส ิน่หยาง (สนามบนิเสี่นหยางเถาเซยีน)-กรุงเทพ (สนามบนิดอน

เมอืง) (XW877;11.35-16.10) 
🍽 ✈   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง)-เส ิน่หยาง (สนามบนิเสี่นหยางเถาเซียน) 

(XW878;04.00-10.15)-พระราชวงัเส ิน่หยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ-ถนน

คนเดนิจงเจยี 

01.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารอาคาร 1 สายการบนินก สกู๊ต (XW) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหก้ับทกุทา่น 

04.00 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง โดยสายการบนิ นกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW878  

(ไมม่รีวมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงเสิน่หยาง (Tao Xian International) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกในภาษา

แมนจูวา่ มคุเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ ปัจจุบันเป็นหนึง่ในเมอืงอุตสาหกรรม

ที่ใหญ่และมีความส าคัญที่สุด  นอกจากนั้นยังเ ป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหรอืตงเป่ยของจนี น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าทา่นทีย่วชม พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง (วันจันทรปิ์ด) โบราณสถานจากสมัยตน้

ราชวงศช์งิ ทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีและมลีักษณะคลา้ยคลงึกนัมากกบัพระราชวังหลวง

ทีก่รงุปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากทีร่าชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็น

ราชธานี ประกอบดว้ยต าหนักใหญน่อ้ยกวา่ 300 หอ้งบนพืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลัง

จากทีร่าชวงศห์มงิถกูโคน่ลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ ไดย้า้ย

เมอืงหลวงไปอยูท่ีก่รงุปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวงแหง่ทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแหง่

นี้เป็นทีป่ระทับขององคจั์กรพรรดเิมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนือ จากนัน้น าทา่นชม ถนนโบราณ

หมา่นชงิ หรอื ถนนแมนจู ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณเหมอืนน าทา่นกลับสูอ่ดตีเมือ่สามรอ้ยกวา่ปี

ทีแ่ลว้  

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นอสิระ ช็อปป้ิงถนนคนเดนิจงเจยี ในอดตีเคยเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟแหง่แรก

ของเมอืง เคยเป็นเสน้ทางขนสง่ยทุธภัณฑแ์ละทหารในสมัยสงคราม ปัจจุบันเป็นทีต่ัง้ของทีท่ า

การธนาคารและหา้งรา้นตา่งๆ 

 

ทีพ่กั 
   โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 เส ิน่หยาง-เมอืงเป่ินซ-ีถ า้น า้เป่ินซ ี(รวมรถอทุยาน+ลอ่งเรอื)- ตานตง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเป่ินซ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 1-2 ชั่วโมง) เป็นเขตปกครองพเิศษชาว

แมนจู ตัง้อยูบ่รเิวณคาบสมทุรเหลยีวตงภมูอิากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นชม ถ า้หนิ

งอกเป่ินซี มีอายุกว่า 5 ลา้นปี ภายในถ ้ามีห ินงอกหนิยอ้ยเป็นรูปร่างต่างๆ นาๆ อีกทัง้ยังมี

รอ่งรอยของมนุษยโ์บราณทีเ่คยอาศัยอยูท่ีน่ี่ ถ ้าหนิงอกเป่ินซเีป็นอทุยานแหง่ชาต ิและเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วระดับ 5A ภายในถ ้ามคีวามยาวกวา 5,800 เมตร ภายในมแีม่น ้าใตด้นิ ความยาวกว่า 3 

กโิลเมตร ความลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร อุณหภูมนิ ้ าโดยฉลีย่ทัง้ปี ไม่เกนิ 10 องศา ท่านสามารถ

ลอ่งเรอืชมความงดงามมหัศจรรยข์องธรรมชาตภิายในถ ้าประกอบดว้ย หนิงอกหนิยอ้ย ม่านหนิ 

และหนิเสา ทีม่รีปูรา่งสวยงามการตา ซึง่มกีารตัง้ชือ่ตามความละมา้ยของผลงานธรรมชาต ิเชน่ 

น ้าตกตอ้นรับแขก คลืน่ทะเล โคมไฟวเิศษ เจดยีข์า้วโพด ชา้งหยก ภเูขาหมิะ นกยงู ฯลฯ นับรอ้ย

จุด 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงตานตง (ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นมณฑลเหลยีวหนงิ 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจนี และเป็นจุดสิน้สดุของก าแพงเมอืงจนีทางทศิตะวันออก 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม Zhenzhudao Jiangpan Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ตานตง-สวนสาธารณะยาลูเ่จยีง-ลอ่งเรอืชมววิ-ตานตง-ผานจิน่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะยาลูเ่จยีง  เพือ่ ลอ่งเรอืชมววิ แมน่ ้ามสีเีขยีวเหมอืนหัวเป็ดจงึ

เป็นทีม่าของชือ่ยาลู่เจียง  ชมสะพานขา้มแม่น ้าสองแห่ง สะพานแรกสรา้งในชว่งปี ค.ศ.1929 

และถูกระเบดิท าลายลงจนเหลอืแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมรกิาเมื่อปี  ค.ศ.1950  

สว่นสะพานแหง่ทีส่อง สรา้งในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใชเ้ป็นทัง้ทางรถไฟ และทาง

ถนน จงึมคีวามส าคัญส าหรับการคมนาคมของทัง้จนีและเกาหล ี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงผานจิน่  (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง) แหล่งผลติน ้ามันของมณฑล

เหลยีวหนงิ อยูบ่รเิวณชายฝ่ังตอนเหนือของอา่วโป๋ไฮ ่เป็นทีต่ัง้ของพืน้ทีชุ่ม่น ้าและบงึตน้กกและ

ตน้ออ้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม  Holiday Inn Express Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ผานจิน่-หาดหญา้แดง-เส ิน่หยาง-ศนูยผ์ลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นชมความมหัศจรรยข์อง หาดหญา้แดง ในเขตพืน้ทีชุ่ม่น ้าของ เมอืงผานจิน่ หาดทุ่งหญา้

แดงเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิจาก พชืหญา้ในตระกูล Chenopodiaceae ที่เตบิโตขยายพันธุไ์ด ้

เฉพาะพืน้ทีท่างตะวันออกเฉียงเหนือของจนีซึง่มสีภาวะดนิทีค่อ่นขา้งเค็ม ในชว่งฤดรูอ้น สาหร่าย

จะมสีเีขยีวทั่วทัง้ผนื จนเมือ่ย่างเขา้สูฤ่ดูใบไมร้่วง สาหร่ายจะเริม่เปลีย่นสเีป็นสแีดง ครอบคลุม

พืน้ทีก่ว่า 100 ตารางกโิลเมตร สง่ผลใหท้ัง้ชายหาดถูกปกคลุมไปดว้ยพรมแดงธรรมชาต ิเกดิ

เป็นทัศนียภาพ หาดสแีดง สวยสด สะดดุตา นอกจากนี้ยังประกอบไปดว้ยสัตวน์อ้ยใหญ่ในระบบ
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : เสิน่หยาง ผานจิน่ หาดหญา้แดง 5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่22-26 ส.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 15,900.- 

วันที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที ่05-09 ก.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที ่12-16 ก.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที ่19-23 ก.ย. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 

วันที ่26-30 ก.ย. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 17,900.- 
 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

นเิวศทางธรรมชาตอิกีมากมาย ประกอบไปดว้ย นกนานาชนิด โดยจะม ีนกป่า นกกระเรยีน และ

นกนางนวล ในชว่งวันชาตจินีของทกุปี ทางการจะมกีารตกแตง่ผนืหญา้แดงและปักดาวทัง้ 5 ลง

ไปเปรยีบเสมอืนทุง้หญา้คอืผนืธงและประกอบไปดว้ยดาวทัง้ 5 จงึเป็นธงชาตจินีผนืใหญ่ทีส่ดุใน

โลก ทีน่ี่จงึเป็นอกีหนึง่ความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีง่ดงาม แปลกตา และน่าประทับใจยิง่นัก 

หมายเหตุ : หาดหญา้แดงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมคีวามเปลี่ยนแปลง

ตามวัฎจักรของระบบนเิวศ ทางบรษัิทไมส่ามารถการันตใีหไ้ดว้่าชว่งเวลาใดทีจ่ะมคีวามสวยงาม

ทีส่ดุ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ...ปแูมน่ ้า) 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเสิน่หยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีก

ในภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมอืง

อตุสาหกรรมทีใ่หญ่และมคีวามส าคัญทีส่ดุ นอกจากนัน้ยังเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางภมูภิาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหรอืตงเป่ยของจีน หลังจากนั้นน าท่านแวะ ผลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย ให ้

ทา่นเลอืกชมสนิคา้ทอ้งถิน่ ตา่งๆ โดยเฉพาะสมนุไพรอันมชีือ่เสยีง ทีม่สีรรพคณุโดดเดน่ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Oriental Ginza International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 เส ิน่หยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 

(XW877:11.35-16.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเสิน่หยาง 

11.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ นกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW877  

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
16.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความประทับใจ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง ล ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ..................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................. ................ 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ..................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  
ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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