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วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

สนำมบินดอนเมือง

X

X

X

2

สนำมบินดอนเมือง-เสิน่ หยำง
(XW 878 : 02.20-08.35)-พระรำชวังโบรำณเสิน่
หยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง

X





RUIFENG SHANGWU HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

3

เสิน่ หยำง-เมืองผำนจิ่น-หำดแดง-เสิน่ หยำง







RUIFENG SHANGWU
HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

4

เสิน่ หยำง-จี๋หลิน-วิวแม่น ้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ ยซำนจัตรุ ัสซื่อจี ้







ZIGUANG YUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

5

จี๋หลิน-ฉำงชุน-วังปูย-ี กระทรวงทังแปดของแมนจู
้
(ชมภำยนอก )-จัตรุ ัสวัฒนธรรม







JINAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

6

ฉำงชุน-เสิน่ หยำง-ทุง่ ลำเวนเดอร์ จื่อเยียน
ถนนจงเจีย







RUIFENG INTERNATIONAL
HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

7

เสิน่ หยำง-สนำมบินดอนเมือง
(XW 871 : 10.05-14.40)



X

X

กรุณำเตรี ยมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง มิถนุ ำยน – กันยำยน 2561
วันแรก

สนำมบินดอนเมือง

23.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 3 สำยกำรบิน NOK SCOOT เจ้ ำหน้ ำที่
บริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ ทำ่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง

วันที่สอง

สนำมบินดอนเมือง-เสิน่ หยำง-พระรำชวังโบรำณเสิน่ หยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง

02.20 น.

 เหิรฟ้ ำสู่ เมืองเสิน่ หยำง โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื ่องบิ น)
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08.35 น.

เที่ยง
บ่ำย
ค่ำ

เดินทำงถึง เมืองเสิน่ หยำง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็ นภำษำแมนจูวำ่ “มุกเดน” หลังผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ ำเมืองแล้ ว นำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังโบรำณเสิ่นหยำงกู้กง โบรำณสถำนจำกสมัยต้ นรำชวงศ์ชิง ที่
ได้ รับกำรดูแลรักษำเป็ นอย่ำงดี และมีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกันมำกกับพระรำชวังหลวงที่กรุ งปั กกิ่ง สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1625 ภำยหลังจำกที่รำชวงศ์แมนจูได้ สถำปนำให้ เสิน่ หยำงเป็ นรำชธำนี ประกอบด้ วยตำหนักใหญ่น้อยกว่ำ
300 ห้ อง บนพื ้นที่กว่ำ 60,000 ตำรำงเมตร ภำยหลังจำกที่รำชวงศ์หมิงถูกโค่นล้ มลง (ค.ศ.1368-1644) ชำวแมน
จูก็ได้ สถำปนำรำชวงศ์ ชิงขึ ้น ได้ ย้ำยเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุ งปั กกิ่ ง และใช้ เสิ่นหยำงเป็ นเมืองหลวงแห่งที่สอง
รวมทังใช้
้ พระรำชวังแห่งนี ้เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิเมื่อครัง้ เสด็จเยือนทำงเหนือ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรื อ ถนนแมนจู ที่มีบรรยำกำศแบบโบรำณ เหมือนนำท่ำนกลับสูอ่ ดีตเมื่อสำม
ร้ อยกว่ำปี ที่แล้ ว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่สำม เสิน่ หยำง-เมืองผำนจิ่น-หำดแดง-เสิน่ หยำง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองผำนจิ่น (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่ โมง) นำท่ำนชม หำดแดง เป็ น
สถำนที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมือง กินพื ้นที่กว่ำ 100 ตำรำงกิโลเมตร สีแดงเกิดจำกพืชชุ่มน ้ำชนิดหนึ่งที่เติบโตได้
ดีในน ้ำกร่อย พืชชนิดนี ้จะเริ่ มเป็ นสีแดงตังแต่
้ เดือนพฤษภำคมเป็ นต้ นไป
หมำยเหตุ : หำดแดงเป็ นปรำกฎกำรณ์ตำมธรรมชำติ ในแต่ละปี จะมีควำมเปลี่ยนแปลงตำมวัฎจักรของระบบ
นิเวศ ทำงบริ ษัท ฯ ไม่สำมำรถกำรันตีให้ ได้ วำ่ ช่วงเวลำใดที่จะมีควำมสวยงำมที่สดุ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเสิน่ หยำง (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยูใ่ ต้
กำรปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป็ นของญี่ปนุ่ และกลับมำอยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของรัสเซียอีกครัง้
ในปี ค.ศ. 1945
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่สี่

เสิน่ หยำง-จี๋หลิน-วิวแม่น ้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ ยซำน-จัตรุ ัสซื่อจี ้

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจี๋หลิน (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีประวัติยำวนำน
ตังแต่
้ สมัยรำชวงศ์หมิง เดิมคือป้อมปรำกำร เรี ยกว่ำ ฉวงฉ่ำง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้ มรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ ดย่างหยวนเว่ยจาย

เที่ยง
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บ่ำย

ค่ำ

นำท่ำนชม วิวแม่น ้ำซงฮัวเจียง ซึง่ ท่ำนจะได้ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศที่เป็ นธรรมชำติอย่ำงยิง่ นำท่ำนชม สวน
เป่ ยซำน ซึง่ เป็ นสวนที่มีทวิ ทัศน์ทสี่ วยงำม มีเขำสูงสำมำรถขึ ้นไปชมวิวในมุมสูงได้ นำท่ำนชม จัตรุ ัสซื่อจี ้ ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองจี๋หลิน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้ มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ต๋นุ โสมชาวหม่าน
 พักที่ ZIGUANG YUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่ห้ำ

จี๋หลิน-ฉำงชุน-วังปูยี-กระทรวงทังแปดของแมนจู
้
(ชมภำยนอก )-จัตรุ ัสวัฒนธรรม

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฉำงชุน (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3.30 ชัว่ โมง) เมืองฤดูใบไม้ ผลิแห่งเขตเหนือ
ของจีน แต่เดิมฉำงชุนเป็ นศูนย์กลำงอำนำจของเผ่ำแมนจู เมื่อญี่ปนเข้
ุ่ ำยึดครองเขตแมนจูเรี ย ค.ศ.1938-1945
ได้ สถำปนำเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ ประกำศตังฉำงชุ
้
นเป็ นเมืองหลวงหลังญี่ปนสิ
ุ่ ้นอำนำจ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเที่ยวชม วังปูยี หรื อ พระรำชวังจอมปลอม ซึ่งเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิปยู ี จักรพรรดิองค์สดุ ท้ ำยแห่ง
รำชวงศ์ชิงหรื อกษัตริ ย์องค์สดุ ท้ ำยของแผ่นดิน นอกจำกนี ้ให้ ท่ำนชมห้ องหับต่ำงๆที่ปยู ีเคยใช้ นอน , นัง่ สูบบุหรี่ ,
อ่ำนหนังสือ และใช้ ควำมคิดตำมลำพัง มีรูปภำพและจดหมำยให้ เห็นภำพในช่วงนัน้ และจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดง
ชีวิตควำมเป็ นอยู่ในวัง นำท่ำน กระทรวงทังแปดของแมนจู
้
(ชมภำยนอก) ตังอยู
้ ่ใจกลำงเมืองฉำงชุน บนถนน
ซินหมิน จำกนันน
้ ำท่ำนชม จัตรุ ัสวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉำงชุน มีกระทรวงมหำดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
และกระทรวงสำธำรณสุข ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องชำวพื ้นเมืองหมัน่ โจว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ JINAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
วันที่หก

ฉำงชุน-เสิน่ หยำง-ทุง่ ลำเวนเดอร์ จื่อเยียน-ถนนจงเจีย

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเสิ่นหยำง (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ สมั ผัส
ธรรมชำติที่แสนงดงำมทัง้ 2 ข้ ำงทำง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทุง่ ลำเวนเดอร์ จื่อเยียน เป็ นทุ่งลำเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศจีน มีพื ้นที่ 3 ล้ ำนกว่ำตำรำง
เมตร ตังอยู
้ ่ที่อุทยำนแห่งชำติเสิ่นหยำงด้ ำนตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง 1 ปี จะบำนเพียง 1 ครัง้ เท่ำนัน้ สวยงำม
ตระกำรตำเป็ น ดอกกำลังบำนสะพรั่งรอคอยกำรเก็บเกี่ยว อิสระให้ ทำ่ นถ่ำยภำพควำมงดงำมของดอกลำเวนเดอร์

เที่ยง
บ่ำย
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ค่ำ

หมำยเหตุ : กำรพำลูกค้ ำเข้ ำไปชมทุง่ ลำเวนเดอร์ หำกเข้ ำไปแล้ วดอกไม้ ไม่ออกดอก หรื อออกดอกน้ อย เนื่องจำก
สภำพอำกำศไม่เอื ้ออำนวย ทำงบริ ษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงิน หรื อเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ เพรำะเสียค่ำ
บัตรผ่ำนประตูแข้ ำไปแล้ ว จึงไม่สำมำรถขอเงินคืนได้
จำกนันให้
้ ท่ำนอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยำงให้ ท่ำนได้ เลือกซื ้อเลือกหำสิ่งของที่ถกู อกถูกใจฝำก
ญำติสนิทมิตรสหำยของท่ำน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ RUIFENG INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่เจ็ด

เสิน่ หยำง-สนำมบินดอนเมือง

เช้ ำ
10.05 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
 เหิรฟ้ ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW877
(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื ่องบิ น)
ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ ช้ บริ กำร********
    ซื่อสัตย์ จริ งใจ ห่วงใย เน้ นบริ กำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตงแต่
ั ้ 10 ท่ำนขึ ้นไป ***)
ทัวร์ คณ
ุ ธรรม เสิน่ หยำง...กระเฉดไฟแดง
หำดแดง จี๋หลิน ฉำงชุน ทุง่ ลำเวนเดอร์ 7 วัน 5 คืน (XW)

14.40 น.

อัตรำค่ำบริ กำร (รำคำต่อท่ำน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ำน

เด็กอำยุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่รวมตัว๋

วันที่ 22-28 มิถนุ ำยน 2561

26,999 บำท

26,999 บำท

4,500 บำท

17,999 บำท

วันที่ 20-26 กรกฎำคม 2561

28,999 บำท

28,999 บำท

4,500 บำท

17,999 บำท

วันที่ 10-16 สิงหำคม 2561

28,999 บำท

28,999 บำท

4,500 บำท

17,999 บำท

วันที่ 21-27 กันยำยน 2561

28,999 บำท

28,999 บำท

4,500 บำท

17,999 บำท

กำหนดกำรเดินทำง
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อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนำจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำรเท่ำนัน้
2. ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษี น ้ำมันขึ ้น ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษี น ้ำมันเพิ่มตำม
ควำมเป็ นจริ ง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์ นี ้เช็คภำษี น ้ำมัน ณ วันที่ 19 เม.ย.61
3. ค่ำวีซำ่ จีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
**กรณียืน่ ด่วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่วนต่างเพิ่ ม 1,050 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้ องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมที่ระบุไว้ ในรำยกำร
6. น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภำระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่ำน น ้ำหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัย
เครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุ้มครองผู้เอำประกัน
ที่มีอำยุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสงู กว่ำ 70 ปี ขึ ้นไป ค่ำชดเชยทัง้ หลำย
ตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้ กับบริ ษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลกู ค้ ำท่ำนใดสนใจ ซื ้อประกันกำรเดิ นทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทังนี
้ ้อัตรำเบี ้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ำงกำยด้ วยโรคประจำตัว , กำรติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรติดยำ,
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ , กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้ อำนำจของสุรำยำ
เสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้ งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำร
ร้ ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้ นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริ กำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ำบริ กำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ำนัน!!!
้
อัตรำค่ำบริ กำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรี ยมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 210 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริ ป
4. ค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ำ
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทังหมดเท่
้
ำนัน้ และโปรดแจ้ งทำงบริ ษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่ำนัน้
5. ค่ำวีซำ่ จีนสำหรับชำวต่ำงชำติ

SHXWSHE7 ทัวร์คุณธรรม เสิ่ นหยาง...กระเฉดไฟแดง 7วัน5คืน(XW) มิ.ย.-ก.ย.61 /Y-190418

6

เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครัง้ แรก ชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท หรื อทังหมด
้
(ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้ อมส่งสำเนำหนังสือ
เดินทำง ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริ ง, พร้ อมรูปถ่ำย จำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซำ่ จีนในหัวข้ อด้ ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำย
โปรแกรมทัวร์ ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณี ยื่นด่วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่วนต่างเพิ่ ม 1,050 บาท
(อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน)
้
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้ จำ่ ยทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จำ่ ยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจำรณำเลือ่ นกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่ำนจะต้ องเสียค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ค่ำห้ อง ค่ำธรรมเนียมวีซำ่
ตำมที่สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตำมจริ ง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ท่ำนงดกำรใช้ บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรื อไม่เดินทำงพร้ อมคณะถือว่ำ ท่ำนสละสิทธิ์
ไม่อำจเรี ยกร้ องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรื อค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหวั หน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้ โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น และเหมำะสม
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
ทำงบริ ษัทฯหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทำงตรงหรื อทำงอ้ อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ ำ หรื อ
จำกอุบตั ิเหตุตำ่ งๆ
 ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล
หรื อ กรณี ที่ท่ำ นถูก ปฏิเ สธ กำรเข้ ำ หรื อ ออกเมือ งจำกเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ ำ เมือ ง หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ กรมแรงงำนทัง้ จำกไทย และ
ต่ำงประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ ำ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำร
บิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทำงบริ ษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆ มำให้ โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี ้โดยไม่
แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
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 รำคำนี ้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินตำม
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
 ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกท่ำนใช้ บริ กำรของทำงบริ ษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื ้อ
เพรำะค่ำใช้ จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษัทฯได้ ชำระค่ำใช้ จ่ำยให้ ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออก หรื อเข้ ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตรำค่ำบ
 ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำกควำมประมำท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทำงบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนกับทำงบริ ษัทฯ ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำงๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสำรในกำรทำวีซำ่ จีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้ องไม่มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ -ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอ
ออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสือเดินทำงต้ องมีหน้ ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซำ่ และตรำเข้ ำ -ออก อย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
3. รูปถ่ำยหน้ ำตรง ถ่ำยจำกร้ ำนถ่ำยรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขำวเท่ำนัน!!
้
ข้ อห้ ำม : ห้ ำมแม็ครู ป, ห้ ำมรู ปเป็ นรอย, ห้ ำมเปื อ้ น, ห้ ำมยิ ้ม, ห้ ำมใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ ำมใส่เสื ้อคอกว้ ำง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์ มชุดทำงำน ชุดนักเรี ยน นักศึกษำ), ห้ ำมใส่แวนตำสีดำ หรื อกรอบแว่นสีดำ, ห้ ำมสวมใส่
เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ ำงชัดเจน ห้ ำมผมปิ ดหน้ ำ
รูปต้ องอัดด้ วยกระดำษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่ำนัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ ซ์จำกคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่นวีซำ่ กรุณำเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่งหนังสือเดินทำง
4. เอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สำเนำสูติบตั ร (ใบเกิด) ทังนี
้ ้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้ องใช้ สตู ิบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริ ง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ ำนพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลีย่ นชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
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1. สำเนำสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี
้ ้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้ องใช้ สตู ิบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ ำนพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลีย่ นชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนัน้
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่รูปร่ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. หนังสือรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษอังกฤษตัวจริ งเท่ำนัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษตัวจริ งเท่ำนัน้
3. สำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันต
้ ่ำ 100,000 บำท
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ ำน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ ำผู้รับยื่นวีซำ่ ที่ศนู ย์ยื่นวีซำ่ จีนในวันยื่นวีซำ่
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศไทย ตัวจริ งเท่ำนัน!!
้ ต่ออำยุกำรทำงำนแล้ วไม่ต่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ ทำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซำ่ เข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
3. สำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันต
้ ่ำ 100,000 บำท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซำ่ หนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริ ษัทฯ สำมำรถขอวีซำ่ ให้ ได้
 หนังสือเดินทำงของคนอเมริ กนั ท่ำนละ 5,060 บำท
 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอนื่ ๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซำ่ จีนแบบด่วนได้
ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจำกผู้เดินทำง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้ องทำเรื่ องแจ้ ง เข้ ำ-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทำกำรยื่นวีซำ่
9. เอกสำรทุกอย่ำงต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ ำก่อนยื่นวีซำ่ ดังนันกรุ
้ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่ำง น้ อย 10 วันทำ
กำร (ก่อนออกเดินทำง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซำ่ จีนอำจเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต
และบำงครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้ นกำรทำวีซำ่ จีน ท่ำนจะต้ องรับผิดชอบใน
กำรอนุญำตให้ เข้ ำ-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจำกบริ ษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำในรำยละเอียดกำรยกเว้ นวีซ่ำ / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้ องตกค้ ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้ อย 2 อำทิตย์
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** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทกุ ครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำม
รำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี ้!!!!
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซำ่ ประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทังหมดให้
้
ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด
 แต่งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส.........................................................................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกชื่อสถำนที่ทำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยทำงำน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ กู ต้ องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
SHXWSHE7 ทัวร์คุณธรรม เสิ่ นหยาง...กระเฉดไฟแดง 7วัน5คืน(XW) มิ.ย.-ก.ย.61 /Y-190418

10

1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง
ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)
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