
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++ ท่องเท่ียวเตม็ท่ี  ไม่มีเขา้ร้านชอ้ปป้ิง +++++ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่17-23 กนัยำยน 2562 

มหศัจรรยห์าดหญา้แดงผืนใหญ่มหึมา 

เส่ินหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง 

พระราชวงักูก้งเส่ินหยาง วงัแรกแห่งราชวงศชิ์ง 

ตระการตาใบเมเป้ิลเปล่ียนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน 

ล่องเรือชมความงามถ ้าน ้าเป่ินซี 

ตานตง เมืองชายแดนจีน – เกาหลีเหนือ  

ล่องเรือชมแม่น ้ายาลู่เจียง 

ชมก าแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดทา้ยฝัง่ตะวนัออก 

 



22.00 น. บริการรถรับท่านท่ีบา้น (เฉพาะพื้นท่ีใน จ.ภูเกต็) 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินภูเกต็เคานเ์ตอร์ CHINA SOUTHERN AIRLINES   โดยมี

เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ 

 

01.25 น. ออกเดินทางสู่นครกวางเจาโดยเท่ียวบินท่ี CZ6058 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยนุแลว้ พกัรอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น. ออกเดินทางสู่นครเส่ินหยาง โดยเท่ียวบินท่ี CZ 6384 

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ หลงัรับกระเป๋าสัมภาระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น า

ท่านไปยงัภตัตาคาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลงัอาหารน าท่านบรรยากาศของเมือง

เส่ินหยำง เมืองเอกขนาดใหญ่สุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ศนูยก์ลาง

การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมี ประวติัศาสตร์ยาวนาน

กวา่ 2000 ปี และเป็นตน้ก าเนิดราชวงศชิ์ง (ค.ศ.-1911)เยีย่มชม พระรำชวงักู้กง

เส่ินหยำงกู้กง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1625 – 1936 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัของ นู่เออฮา

ซ่ือ ผูน้  าชนเผา่แมนจูและเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศชิ์ง และบุตรชายกษตัริย์

หวางไท่จ๋ีนบัเป็นพระราชวงัแห่งแรกของราชวงศชิ์ง ต่อมาภายหลงัจากเขา้ยดึ

ครองกรุงปักก่ิง จากราชวงศห์มิง จึงไดย้า้ยไปพกัท่ีพระราชวงักูก้งในปักก่ิงแทน  

ส่วนพระราชวงัท่ีเส่ินหยางใชเ้ป็นท่ีประทบัชัว่คราวเวลามาตรวจราชการทั้ง

พระราชวงักูก้ง ปักก่ิง และเส่ินหยาง ถือไดว้า่มีความสมบูรณ์ของการก่อสร้าง

และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามยิง่…..น าท่านเดินเท่ียวชมบรรยากาศของถนน

โบรำณหม่ำนชิง หรือถนนแมนจู ท่ีมีบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนน าท่านกลบั

สู่อดีตเม่ือสามร้อยปีท่ีแลว้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

วนัแรก  สนำมบินภูเกต็ 

วนัทีส่อง  กวำงเจำ – เส่ินหยำง– พระรำชวงักู้กง – ถนนโบรำณหม่ำนชิง 



น าท่านเขา้ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงเป่ินซี    ……ชม 

ถ ำ้น ำ้เป่ินซี ถ  ้าท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวั

ของเปลือกโลกมานบัลา้นปี ก่อใหเ้กิด

หินงอกหินยอ้ยดา้นบนและดา้นล่าง

เป็นพื้นน ้า  ถ  ้าแห่งน้ีมีระยะทาง

ประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิดใหเ้ขา้ชมไดใ้นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึกของ

น ้าประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบนัถือเป็นถ ้าน ้าท่ียาวท่ีสุด และมีอากาศเยน็บายตลอด

ทั้งปี …..ล่องเรือชมธรรมชาติของหินงอก หินยอ้ย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลก

ตา ท่ีประดบัตกแต่งดว้ยแสงไฟ มีช่ือเรียกต่างกนัไปตามรูปทรง และจินตนาการ  

เดินเทา้ชมความงดงามของถ ้าในบริเวณท่ีเป็นถ ้าบก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ อทุยำนกวนเหมนิซำน 

กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซาน

นอ้ย  มีช่ือเสียงส าหรับการชมใบเมเป้ิล  ใน

ฤดูไมเ้ปล่ียนสีในเดือนตุลาคมของทุกปี 

เพราะอุทยานแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยตน้เมเป้ิล

หลากหลายสายพนัธ์ุ  สีสันร้อนแรงและ

จดัจา้นของใบเมเป้ิลดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียว มาพกัผ่อนและช่ืนชมธรรมชาติอยา่งมี

ความสุข(การชมสีสันของใบเมเป้ิล งดงามมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศเป็นส าคญั  ไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอน)  …..จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

ตำนตง  (ระยะทางประมาณ 213 ก.ม.ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 30นาที) เป็น

วนัทีส่ำม  เส่ินหยำง– เป่ินซี – ถ ำ้น ำ้เป่ินซี – อทุยำนกวนเหมนิซำน (ใบไม้เปลีย่นสี)  – ตำนตง 



เมืองท่ีตั้งอยูต่รงขา้มฝ่ังกบัเมืองซินอิยจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่น ้ายาลู่ 

ซ่ึงมีตน้ทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋

ซาน มณฑลจ๋ีหลินแลว้ไหลผา่นเมือง

ตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 

กิโลเมตร และเป็นพรมแดนกั้นสอง

ประเทศ 

 ค  ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

 ท่ีพกั :  SUNSHINE HOLIDAY HOTELระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ี  

พกั (6) น าท่านไปชม ก ำแพงเมอืงจีน

เขำเสือ (เหลาหู่ซาน)  สร้างข้ึนในปี 

ค.ศ.1469 สูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 146.30 เมตร เป็นท่ีก าเนิด

ก าแพงเมืองจีนดา้นตะวนัออก ส่วน

ดา้นตะวนัตกคือด่านเจียยีก่วน ก าแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 

21,000 กิโลเมตร เป็นท่ีมาของช่ือหม่ืนล้ี ครอบคลุมพื้นท่ี 15 มณฑล มีป้อม

ปราการด่านส าคญั 4 ด่าน คือ เหลาหู่

ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง 

ปักก่ิง, ซานไห่กวน มณฑลเหอเป่ย 

และด่านเจียยีก่วน มณฑลกานซู่ ….. 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ำ้ยำลู่เจียง แม่น ้า

มีสีเขียวเหมือนหวัเป็ดจึงเป็นท่ีมาของ

ช่ือ   ยาลู่เจียง  ชมสะพานขา้มแม่น ้าสองแห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.

วนัทีส่ี่   ตำนตง – ก ำแพงเมอืงจีนเขำเสือ – ล่องเรือแม่น ำ้ยำลูเจียง – ผำนจิน้ 



1929 และถูกระเบิดท าลายลงจนเหลือแต่ต่อมาในสงครามเกาหลีกบั

สหรัฐอเมริกาเม่ือปี ค.ศ.1950  ส่วนสะพานแห่งท่ีสอง สร้างในปี ค.ศ. 1940 

ระยะทาง 940 เมตร ใชเ้ป็นทั้งทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความส าคญัส าหรับ

การคมนาคมของทั้งจีนและเกาหลี 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ผำนจิน้ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที) แหล่งผลิตน ้ามนั

ของมณฑลเหลียว-หนิง อยูบ่ริเวณชายฝ่ังตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นท่ีตั้งของ

พื้นท่ีชุ่มน ้าและบึงตน้กกและตน้ออ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และเป็นท่ีตั้ง

ของ หาดหญา้แดง  สถานท่ีท่องเท่ียวชมธรรมชาติระดบั 4A ท่ีของประเทศจีน 

 ค  ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

 ท่ีพกั : HOLIDAY INN EXPRESS HOTELระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม น า

ท่านเท่ียวชมธรรมชาติอนังดงามของ 

หำดหญ้ำแดง หรือ (หงไหทาน)  

พื้นท่ีชุ่มน ้าผนืมหึมา ครอบคลุมพื้นท่ี

ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร   สีสัน

ของหญา้แดงนั้นเกิดหญา้ชนิดหน่ึงท่ี

เจริญเติบโตในพื้นท่ีน ้ากร่อย และดิน

ด่างเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึง

เดือนกนัยายนสีหญา้จะเร่ิม 

เปล่ียนเป็นสีแดง, สีแดงเขม้จนเป็นสี

ม่วง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี   

นอกจากน้ีพื้นท่ีน้ียงัเป็นบา้นของนก

วนัทีห้่ำ  ผำนจิน้– หำดหญ้ำแดง – ทุ่งข้ำวสีทอง - อนัซำน – วดัพระหยก – เส่ินหยำง 



นานาชนิดกวา่ 260 สายพนัธุ์ และยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์เป็ดอินเดียนแดง และ

นกกระเรียนมงกฎุแดงอีกดว้ย  จากนั้นน าท่านแวะชมววิทุ่งข้ำวสีทอง อีกหน่ึง

สถานท่ีเท่ียวยอดนิยม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมอืงอนัซำน (ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัพระหยก  

ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 

แกะสลกัจากหินสีเขียวช้ินเดียวท่ีมี

น ้าหนกัถึง 260.76 ตนั ความสูง 7.95 

เมตร, ฐานกวา้ง 6.88 เมตร และความ

กวา้งขององคพ์ระจากดา้นหนา้ถึง

ดา้นหลงั 4.1 เมตร  ประดิษฐานอยูใ่น

วหิารสูง 33 ชั้น หมายถึงสวรรคท์ั้ง 33 ชั้นในความเช่ือทางพุทธศาสนา  วหิาร

แห่งน้ีเป็น 1 ใน 2 วหิารท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ …..จากนั้นน า

ท่านเดินทางกลบัเส่ินหยาง (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30นาที) 

 ค  ่า   ท่ีพกั : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

(12) น าท่านเท่ียวชม บ้ำนนำยพลตระกูล

จำง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.  1914 บนพื้นท่ี 

36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสม

ระหวา่งสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์

ยโุรป ซ่ึงผูเ้ป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และ

ลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบันายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็น

วนัทีห่ก  เส่ินหยำง– บ้ำนนำยพลตระกูลจำง – ถนนคนเดินจงเจีย - กวำงเจำ 



นายทหารท่ีรักชาติมีส่วนส าคญัในสงครามขบัไล่ญ่ีปุุน จนไดรั้บการจารึกใน

หนา้ประวติัศาสตร์  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมบรรยากาศของถนนคน

เดินจงเจียเป็นถนนคนเดิน แห่งแรกของจีน 

ระยะทางประมาณ 1500 เมตร เตม็ไปดว้ย

ร้านอาหาร,หา้งสรรพสินคา้, ร้านคา้ ต่างๆ

มากมาย….. 

14.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

 18.10 น  ออกเดินทางกลบัสู่กวางเจาโดยเท่ียวบินท่ี CZ 6315 

 22.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกวางเจา แวะพกัรอเปล่ียนเคร่ือง 

 

 00.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ภูเกต็โดยเท่ียวบินท่ี CZ 6053 

 02.50 น.  เดินทางถึงสนามบินภูเกต็โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบริกำร ท่านละ 40,900 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

เดก็อาย ุ2-11ปีพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง ท่านละ 36,900 บาท  

พกัเด่ียว เพิ่ม  8,500 บาท 

อตัรำนีร้วม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบัโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

-ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 4  คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

วนัทีเ่จ็ด         กวำงเจำ - ภูเกต็ 



-ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการ 

-ค่ารถน าเท่ียวตามรายการ 

-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

-ค่าวซ่ีา ปกติ 4 วนัท าการ 1,000 บาท (พาสปอร์ตไทย) 

-ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

-ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางวงเงิน 1 ลา้นบาท 

                 *** ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัภยั *** 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีก าหนด 

-ค่าน ้าหนกัเกิน 20ก.ก. 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล) 

-ค่าภาษีนกัท่องเท่ียว (ถา้มี) 

-ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินคนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อท่าน 

( 6 วนั x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หวัหนา้ทวัร์คนละ 50 บาทต่อวนั ตลอดทั้งทริปรวม

จ่ายทิปเพิ่ม 950 บาท 

 

เอกสำรใช้ยืน่วซ่ีำ 

-หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

-หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 



-รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลงัสีขาว เท่านั้น,หนา้ตรง, เห็นใบหู,  หา้ม

ยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดบั, ไม่สวมแวน่ตาด า และไม่สวมเส้ือสีขาว , คนมุสลิม

ตอ้งเปิดใหเ้ห็นใบหนา้ *** หา้มใชค้ลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป หรือ ท าใหรู้ปถ่ายเป็นรอย  

สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับยืน่วซ่ีาโดยเดด็ขาด *** 

-ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปีขอส าเนาหนา้วซ่ีาจีนท่ีใช้

เดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่าและหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาดว้ย) 

-ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ย

ตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา และ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้ง

ไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูต

จีน 

-เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง และ กรุณา

กรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั 

ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์

ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ 

อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

-กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติ

บตัร 

-กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอก

ประเทศโดยไม่มีบิดา มารดาเดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ 

เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่

-โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอ

เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ัง

บริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 



-ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การ

ท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ 

ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็น

อยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 

2 อาทิตย ์

-กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างาน

ในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้ างานในประเทศ

ไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับ

หนงัสือเดินทางต่างชาติ 

-พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

เตม็ 

-รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 

-ใบอนุญาตการท างาน 

-หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

-สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

-กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 

-สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท่้านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 

-ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 

-น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้

-น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่าย

ท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 



-ปกติแลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนรวมอยูใ่นค่าทวัร์แลว้ซ่ึงเป็นการขอปกติ4 วนัท าการ  หาก

ท่านใดยืน่ขอวซ่ีาล่าชา้ สถานทูตจีนมีการคิดราคาดงัน้ี กรณีเร่งด่วน 2-3 วนัคิดเพิ่ม 1,000 บาท 

หากกรณีด่วนท่ีสุด 1 วนั 1,400 บาทต่อท่าน 

-กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการ

ด าเนินการเล่มละ 500 บาท ส าหรับการยืน่ปกติ และ 750 บาท ส าหรับการยืน่ด่วน ใหก้บั

ศนูยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาของสถานทูตจีน 

 เงื่อนไขกำรจอง 

-กรุณาวางเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเขา้บญัชี 

-ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั 

-กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

-สงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทุกกรณี 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 80 %ของราคาทวัร์ในทุกรณี 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขกำรออกเดินทำง 

-คณะเดินทางขั้นต ่า 20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดูแลคณะ 

-ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีท่ีสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน 

หมำยเหตุ 

-รายการและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ข้ึนอยู่

กบัประกาศเปล่ียนแปลงราคาของสายการบินและอตัราแลกเปล่ียน 



-เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่าน

ไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

-หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหวา่งประเทศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือ ความรับผดิชอบของบริษทัฯ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใหแ้ก่ท่านไม่วา่

กรณีใดๆ (ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวสิัย เช่น ภยัธรรมชาติต่างๆ การนดัหยดุ

งาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบิน และปัญหาอนัเน่ืองมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

-ค่าบริการท่ีท่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบริษทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนัหากท่านมิไดท่้องเท่ียวตามรายการ หรือไม่ใชบ้ริการส่วนหน่ึงส่วนใด 

ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได ้

-กรณีท่ีมีการยกเลิกในช่วงหนา้เทศกาล ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่วา่

กรณีใด ๆทั้งส้ินทุกกรณี เวน้แต่ทางบริษทัจะไดรั้บเงินมดัจ าคืนจากสายการบิน และบริษทั

แลนดใ์นต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายใหก้บัผูจ้องทวัร์ไดโ้ดยไม่คิดค่าเสียหายท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวไดต้ามความ

เหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวสิัย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อน 

-ส าหรับท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หรือจงัหวดั

อ่ืนๆ กรุณาแจง้บริษทัก่อน เพื่อยนืยนัวา่ทวัร์คณะท่ีท่านจองไวส้ามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ 

หากท่านออกบตัรโดยสารโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ แลว้ปรากฏวา่ทวัร์คณะนั้นยกเลิก 

บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนั

เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็และการ

จดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณี

ตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

-เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกั

อาจจะไม่ติดกนั 

-กรณีท่ีตอ้งการ REQUEST ชนิดของหอ้งพกัเป็นพิเศษ …..บริษทัฯ จะแจง้ใหท้างบริษทัตวัแทน

ในต่างประเทศประสานงานกบัทางโรงแรมให ้แต่ไม่สามารถการันตีใหไ้ดว้า่จะไดต้ามท่ีร้องขอ

หรือไม่ 

-กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หอ้งพกัอาจเตม็ 

-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ   ปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กำรเดินทำงเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการ

ดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียว

ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 


