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เชียงของ-ห้ วยทราย-บ่ อเต็น-บ่ อหาน-สิบสองปั นนา
(เชียงรุ้ ง) 3คืน 4วัน
ไปรถกลับรถ โดยรถตู้/บัสปรั บอากาศ
เมืองสิบสองปั นนาหรื อเมื องเชียงรุ้ ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองของคนไท
ลื ้อ เมืองสิบสองปั นนาเป็ นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปั นนา เคยเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรน่านเจ้ า
คําว่าสิบสองปั นนาคือชื่อของจังหวัด คําว่าเมืองเชียงรุ้ ง คือชื่อของอําเภอ(อําเภอเมือง) สิบสองปั นนามีอยู่3
อําเภอ คือ เชียงรุ้ ง,เมืองล้ า,เมืองไห่ (เมืองฮาย)
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 1
เชียงของ-หลวงนา้ ทา-เมืองล้ า-เชียงรุ้ ง-เมืองใหม่ 9จอม12เชียง-ตลาดนา้
06.30 น.
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรมนา้ โขงริเวอร์ ไซด์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ บ.คอยให้ การต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวก
07.30 .น
นําไปที่ดา่ นตรวจคนเข้ าเมือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่4 นัง่ รถโดยสารระหว่างประเทศข้ าม
สะพาน-ห้ วยทราย ของ สปป.ลาว จากนันขึ
้ ้นรถตู้หรื อบัส เดินทางมุ่งหน้ าสูด่ า่ นบ่อเต็น เส้ นทางนี ้ได้ รับ
การลงทุนและก่อสร้ าง สามประเทศได้ แก่ ไทย-ลาว-จีน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้ างทางที่
สวยงาม ป่ าไม่ที่อดุ มสมบูรณ์
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ร้ านปางเดื่อหลวงนํ ้าทา จากนันเดิ
้ นทางต่อ
14.00 น.
คณะเดินทางมาถึง ด่านชายแดนลาว-จีน โดยมีไกด์จีนมารอรับ ทําวีซ่าจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เสร็จแล้ วออกเดินทางผ่าน อ.เมืองล้ า และอําเภอต่างๆ ถนนเส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่
เดิมนัน้ คตเคี ้ยวไปมา ใช้ เวลามาก แต่ปัจจุบนั นี ้ ได้ ทําถนนให้ เป็ นทางด่วน เจาะภูเขาเป็ นอุโมงค์ ใช้ เวลา
ประมาณ3ชัว่ โมงถึงเชียงรุ้ ง จากด่านบ่อหานไปจนถึงเชียงรุ้ งมีอโุ มงค์มากถึง ยี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์
มีระยะทางเกือบ4กิโลเมตร ทิวทัศน์สองข้ างทางส่วนใหญ่จะเป็ นป่ าที่ยงั คงธรรมชาติอยู่มากและต้ นยางที่
ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้
18.00 น.
คณะเดินทางมาถึงเมืองเชียงรุ้ งหรื อสิบสองปั นนา บริ การอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร เข้ าที่พักโรงแรม
Vienna3 Best Hotel 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ2-3ท่าน) และอิสระตามอัธยาศัยหรื อเดินเทียว
ตลาดถนนคนเดินหรื อไนท์มาเก็ตที่เมืองใหม่9จอม12เชียงและตลาดนํ ้าที่อยู่ใกล้ กบั โรงแรมก็ได้
วันที่ 2
วัดหลวงเมืองลือ้ -พิพธิ ภัณฑ์ -สวนนกยูง-โชว์ พาราณสี
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนันเดิ
้ นทางไปชมวัดหลวงเมืองลือ้ ที่ตงอยู
ั ้ ่เชิงดอย
นอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรี ยกว่า สิบสองปั นนาเมืองใหม่ เป็ นวัดที่มีการสร้ างโดยศิลปะแบบไทย

ผสมผสานเข้ ากันกับของไทลื ้อสิบสองปั นนา อยู่เชิงเขาสวยงามมาก มีรูปปั น้ ยักษ์ วดั แจ้ ง ยักษ์ วดั โพธิ์อยู่
หน้ าวัดด้ วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ และสามารถเดินช็อปปิ ง้ สิ ้นค้ าที่
ระลึกด้ านหน้ าทางเข้ า ชมพิพิธภัณฑ์ ชนชาติสิบสองปั นนา รวบรวมประวัติความเป็ นมาและข้ าวของ
เครื่ องใช้ ตา่ งๆของชนชาติไต12ปั นนา และชนชาติจีน
กลางวัน
นําท่านไปทานอาหารที่ภตั ตาคาร...
บ่ าย
ที่สวนป่ าเขตร้ อน ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ ยินเสียงนกหวีดก็พากันบิน มากินอาหาร พอเสร็ จแล้ วก็พากันบิน
กลับรัง ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า ไอ้ หนี๋หรื ออาข่า ไทลื ้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยงั คง
อนุรักษ์ ธรรมชาติได้ ดีเยี่ยม
เย็น
รับประทานอาหารคํ่า ร้ านอาหารภายในสวนนกยูง ได้ เวลาไปชมการแสดงที่อลังการมากด้ วยระบบ แสง
สี เสียง ที่มีชื่อว่า พาราณสี ได้ เวลากลับ Vienna3 Best Hotel 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ2-3ท่าน)
และอิสระตามอัธยาศัยหรื อเดินเทียวตลาดถนนคนเดินหรื อไนท์มาเก็ตที่เมืองใหม่9จอม12เชียงและตลาด
นํ ้าที่อยู่ใกล้ กบั โรงแรมก็ได้
วันที่ 3
ตลาดเช้ า-หมู่บ้านไทลือ้ -วัดป่ าเจ-นา้ ล้ อมเมือง-โชว์ นา้ พุดนตรี
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้ าท์ออกจากที่พกั จากนันเที
้ ่ยวชมตลาดเช้ า มีของ
ขายมากมายในบรรยากาศแบบไทลือ้ 12ปั นนาและชาวจีน ชมหมู่บ้านไทลือ้ ชมวิถีชีวิตคนไทลื ้อ ที่
ใช้ ชีวิ ต แบบปกติ จ ริ ง ทุกวัน จะมี บ้า นที่ เ ก่า แก่ แ ละสร้ างใหม่ป ะปนกัน ไปและท่ านสามารถเลื อกซื อ้
เครื่ องเงิน ของที่ระลึกได้ จากที่นี่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมวิวและคลองที่ขดุ ใหม่หรื อผันนํ ้าโขงผ่านเข้ าตัวเมืองมาใช้
เพื่ออุปโภคบริ โภค นําท่านเดินทางไป วัดป่ าเจ เป็ นวัดหลวงของคนไทยลื ้อ พระวิหารหลังใหญ่เพิ่งสร้ าง
เสร็ จใหม่ ด้ วยศิลปะการก่อสร้ างแบบไทย ไทลื ้อผสมพม่า มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปั จจุบนั วัด
เป็ นโรงเรี ยนสอนพระปริ ยตั ิธรรม ชมการแสดงนํ ้าพุดนตรี หรื อนํ ้าพุเต้ นระบํา
เย็น
นําท่านไปรับประทานอาหารเย็น เข้ าที่พกั โรงแรม Vienna3 Best Hotel 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ
2-3ท่าน) และอิสระตามอัธยาศัยหรื อเดินเทียวตลาดถนนคนเดินหรื อไนท์มาเก็ตที่เมืองใหม่9จอม12เชียง
และตลาดนํ ้าที่อยู่ใกล้ กบั โรงแรมก็ได้
วันที่ 4
เชียงรุ้ ง-หลวงนา้ ทา-เชียงของ
06.00 น.
รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น.
ออกเดินทางสูด่ า่ นบ่อหาน
08.30 น.
ถึงด่านชายแดนจีน ทําพิธีตรวจคนเข้ าเมืองสูป่ ระเทศลาว ด่านบ่อเต็น
11.00 น
รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้ านอาหาร ปางเดื่อ หลวงนา้ ทา จากนันเดิ
้ นทางกลับสูเ่ มืองห้ วย
ทราย ตามเส้ นทางเดิม และแวะเข้ าห้ องนํ ้าที่บ้านนํ ้าฟ้า
15.30 น.
โดยประมาณ คณะเดินทางมาถึงห้ วยทราย นั่งรถโดยสารประจํ าทางระหว่างประเทศ ข้ ามสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว กลับถึงเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยและประทับใจ
*****************************************************************************

: บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภัยทางธรรมชาติ แต่
ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ น
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง กาหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จกั ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ มีด,
นวดเท้ า, หยก, ไม้ ไผ่ , กาแฟ ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์
จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ าน จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-60 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ:กรณี ไม่ เข้ าร้ าน เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท
อัตราค่ าบริการ
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

**หมายเหตุ

หมายเหตุ.
** ราคานีย้ กเว้ น วันชาติจนี ตรุ ษจีน สงกรานต์ ขึน้ ปี ใหม่
** ราคานีเ้ ป็ นราคาต้ องบังคับเข้ าร้ านช้ อปปิ ้ งของรั ฐบาล
** ไม่ เข้ าร้ าน ตลอดทริป เพิ่มอีกท่ านละ 1,000 บาท ( ร้ านมีด, ยาสมุนไพร, หยก , ชา )







อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
ค่ารถนําเที่ยว ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าวีซา่ กรุ๊ปหน้ าด่าน
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อม
อยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ

 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่ าท่ านเดินทาง
ทัง้ หมด 4 วัน ท่ านต้ องจ่ ายรวมเป็ นเงิน 80 หยวนต่ อคนหรื อ400 บาท/คน ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแล
คณะจากเมืองไทย ตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีท่ ลี กู ค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถกู ต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถกู ให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองครั ง้ แรกมัดจาท่ านละ 50 เปอร์ เซ็นต์ หรื อทัง้ หมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 7 วันหรื อในวัน
แรกที่เดินทาง โอนเงินมาที่ ธ.กสิกรไทย สาขาแม่จนั ออมทรัพย์ เลขที่ 219-2-44432-5
ชื่อบัญชี.จตุรพรทัวร์ (โดย.นางฐิ ตานันท์ ต๊ ะต้ องใจ)
1. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 40 % ของราคาทัวร์
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่
มัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
หมายเหตุ
1. ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ

5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจาก การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
การเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากราคาทัวร์ นี ้เป็ นราคาพิเศษ เมื่อตกลงซื ้อทัวร์ ไปแล้ ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรั บหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่มีการชํารุดใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ าเกิด
การชํารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ น
วีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
4. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านัน้
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
5.สําหรับพระภิกษุ สงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ใช้ หนังสือสุทธิเล่มจริ งควบคูก่ บั พาสปอตด้ วย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

