ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

 ต้าถง ชมถ้าพระพุ ทธหยุนกัง มรดกโลกจากยูเนสโก้ อายุกว่า
1500 ปี
 วัดลอยฟ้า เสวี่ยนคงซื่ อ กาแพงเก้ามังกร
 กาแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
 พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 จัตุรัสเทียนอั นเหมิน หอฟ้าเทียนถาน
 ถนนคนเดินหวังฝู่ จิ่ง ช้อปปิ้ งตลาดรัสเซี ย
 เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิ่ง สุก้ ีมองโกเลีย กวางตุ้ง
กำหนดกำรเดิ นทำง

เมษายน – กรกฎาคม 2560
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วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและ
อานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.50 น.

วันที่สอง ปักกิ่ ง – กาแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – ซานซี - ต้าถง
05.30 น. เดินทางถึงนครปกั กิง่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั ่วโมง) ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าสัมภาระแล้ว …..
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนาท่านไปยัง
ด่านจูหยงกวน ขึน้ ชม กาแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มี
ความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี อิสระเทีย่ วชม
และถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย..... จากนัน้ นาท่านเยีย่ มชมโรงงานผลิตและจาหน่าย บัวหิ มะ
หรือ เป่ าฝู่ หลิ ง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้าร้อนลวกทีค่ นไทยรูจ้ กั และนิยมใช้กนั มาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง ต้าถง ตัง้ อยู่บริเวณตอนเหนือของมณฑลซานซี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชัวโมง)
่
มณฑลซานซี อยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีน มีเมืองไท่หยวนเป็นเมืองเอกของมณฑล ตัง้ อยู่หลังภูเขา
ไท่หงั ทางทิศตะวันตก จึงได้รบั ขนานนามว่า “ซานซี” หรือมณฑลด้านตะวันตกของภูเขา มีพน้ื ทีต่ ดิ กับมณฑล
เหอเปย่ ทางทิศตะวันออก, ทิศตะวันตกและทิศใต้มแี ม่น้ าเหลือง และมีอาณาเขตอยู่ตดิ กับมณฑลส่านซี ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ตดิ กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทิศใต้ตดิ กับมณฑลเหอหนาน พืน้ ทีข่ องมณฑล
ซานซีกว่า 80 % หรือ 2 ใน 3 เป็นภูเขา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั : THE PRESIDENTIAL DA TONG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ต้าถง – ถา้ หยุนกัง – วัดลอยฟ้ า (เสวียนคงซื่อ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นาท่านเดินทางไปชม
ถา้ หยุนกัง อยู่ห่างจากเมืองต้าถง ประมาณ 16 ก.ม. เป็น 1 ใน 4 ถ้าทาง พุทธศาสนาของจีน และได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.2001 เกิดจากการแกะสลักภูเขาเข้าไปเป็นถ้า และช่องเขาน้อยใหญ่ ประมาณ
53 ถ้า โดยใช้แรงงานคน เป็น รูปแกะสลักนูนรวมแล้ว
กว่า 51,000 ชิน้ เป็นเรื่องราวเกีย่ วกับพุทธประวัติ เช่น พระพุทธรูป, รูปสลักพระโพธิสตั ว์, ยักษ์ และนางฟ้า
อ่อนช้อยมีชวี ติ ชีวา โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทส่ี ุดสูง 17 เมตร และเล็ก สุด 23 เซนติเมตร โดยเริม่ ต้นแกะสลัก
ประมาณ ปี ค.ศ.453 จนแล้วเสร็จประมาณ ค.ศ.495
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ภเู ขาเหิ งซาน เพื่อเยีย่ มชม เสวียนคงซื่อ หรือ ทีเ่ รียกกันว่าวัดลอยฟ้ า กล่าวคือวัดนี้สร้าง
ขึน้ อิงกับบริเวณหน้าผาของภูเขา ในปี ค.ศ.518 ช่วงปลายราชวงศ์เว่ย ผสมผสานความเชือ่ ของ
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ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ค่า

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

พระพุทธศาสนา, ลัทธิเต๋า และขงจื๊อเข้าด้วยกัน ลักษณะคล้ายกับแขวนอยู่บนหน้าผามีความยาวประมาณ 700
เมตร ประกอบด้วยอาคาร วิหาร โบสถ์รวมกันประมาณ 40 หลัง แต่ละอาคารใช้ไม้กระดานปูเชือ่ มต่อกันเป็น
ทางเดินสาหรับสัญจร การสร้างวัดขึน้ บริเวณหน้าผา เพือ่ ให้พน้ จากการถูกน้ าท่วม ได้เวลาสมควรนาท่าน
เดินทางกลับต้าถง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าทีพ่ กั : THE PRESIDENTIAL DA TONG HOTEL หรือเทียบเท่า
ต้าถง – กาแพงเก้ามังกร – ปักกิ่ ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิ มปิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นาชม กาแพงเก้ามังกร สร้างขึน้ สมัยราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1271-1368) โดย
โอรสองค์ท่ี 13 พระรามจูกว้ ย สมัยเป็นเจ้าเมืองซานซี สร้างกาแพงขึน้ จากกระเบือ้ งเคลือบลายคราม อายุกว่า
600 ปี เป็นหนึ่งในสามของกาแพงเก้ามังกร ทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศจีน อีกสองแห่งตังอยู
้ ท่ ส่ี วนเป๋ยไห่ และ
พระราชวังกูก้ ง ในกรุงปกั กิง่ .....จากนัน้ เดินทางกลับปกั กิง่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง
่ พักผ่อนอิรยิ าบถ
บนรถ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
หลังอาหารนาท่านสู่ ร้านหยก ชมสินค้าหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชอ่ื เสียงของประเทศจีน ท่าน
สามารถเลือกซือ้ เป็นของฝากของทีร่ ะลึก .....นาท่าน ผ่านชม สนามกีฬาโอลิ มปิ ค 2008 ซึ่งออกแบบโดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน หรือเรียกกันว่า สนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ าแห่งชาติ ซึ่งมีรูปทรงภายนอกคล้ายก้อน
น้ าขนาดใหญ่ กาแพงของอาคารนี้คล้ายมีฟองน้ าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา…..จากนัน้ นาท่านชิมชาจาก ร้านใบ
ั ง่
ชา คุณภาพดีและมีชอ่ื เสียงของปกกิ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูอาหารกวางตุง้ + ห่านพะโล้ฮ่องกง
นาท่านเข้าทีพ่ กั : YITEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
พระราชวังฤดูร้อน – จัตุรสั เทียนอันเหมิ น – พระราชวังกู้กง – ถนนหวังฝู่ จิ่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10) นาท่านไปยัง ร้านไข่มุก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก มุกน้าจืด ที่
เพาะเลีย้ งในทะเลสาบ และได้นามุกดังกล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มกุ รวมทัง้
เครื่องประดับสาหรับสุภาพสตรี เช่นต่างหู สร้อยมุกเป็นต้น .....จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ
อุทยานอวีเ้ หอหยวน เป็นพระราชวังทีพ่ ระนางซูสไี ทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทัง้ เป็นสถานทีว่ า่ ราชการของ
พระนางด้วย ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ทข่ี ดุ ด้วยแรงงานคน ภูเขาจาลอง ศาลาแบบ
ต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิ น จัตุรสั ทีก่ ว้างทีส่ ดุ ในโลกชมศาลาประชาคมทีส่ ามารถบรรจุคนได้นบั
หมื่นคน,อนุสาวรียว์ รี ชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นทีร่ ะลึก ,ชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งใน
อดีตเคยเป็นทีป่ ระทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อทีก่ ว่า 720,000 ตรม. ….นาท่านไปยัง ถนนหวังฝู่ จิ่ง ถนนคนเดินบรรยากาศ
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ค่า

แบบยุโรปมีตกึ ทีท่ นั สมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งทีม่ สี นิ ค้านานาชนิดเช่นเสือ้ ผ้า กระเป๋า ขนม ยา
จีนต่างๆ เป็นต้น อิสระจนสมควรแก่เวลา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12) เมนู สุกม้ี องโกล
นาท่านเข้าทีพ่ กั YITEL HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

หอฟ้ าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (13) นาท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้ าดิ นเทียนถาน สถานที่
ประกอบพิธบี วงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนาท่านชมกาแพง
สะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อนั ร่มรื่นของชาวจีนทีม่ าออกกาลังกายและพักผ่อน.....นาท่านไป
ยัง ตลาดรัสเซีย ตลาดขายสินค้าราคาถูกทัง้ ขายส่ง และปลีก เช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา ตุ๊กตาอิสระกับ
การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14) เมนูเป็ดย่าง
.........
นาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 615 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*************************************************
รายการทัวร์น้มี กี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ 4 ร้าน เช่น ร้านหยก บัวหิ มะ ใบชา และไข่มกุ ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรม
ทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดย
ใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซ้อื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทังสิ
้ น้
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) เมษายน – มิ ถนุ ายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11ปี เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
เพิ่ ม
27 มิ ถนุ ายน – 2 กรกฎาคม
32,900
31,900
30,900
4,000
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินไทย
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 2 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทาการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
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*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยู่ในข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2.
ค่าน้ าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่ นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน (5วัน x 2 คน x 10 หยวน = 100 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อวัน (5วัน x 50 บาท = 300 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (แก้ไขวันที่ 2 ธันวาคม 2559)
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้ ,
หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า
4.
สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสาเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาเนาหน้าหนังสือ เดินทางเล่มเก่าและ
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สาหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่ าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทางาน ตาแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี างาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์
สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ( อายุต่ากว่า 20 ปี ) ต้องแนบสาเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพือ่ เป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อาเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทู
ต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
์
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้อง
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11.

12.

13.

14.

รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี างานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวี
ซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชือ่ เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็นกระดาษ
สติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทาการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400 บาท
ต่อท่าน
กรณี วีซ่าไม่ผา่ นการพิ จารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้ น ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการ
ดาเนิ นการเล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริ การยื่นขอ
วีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทุกกรณี
์
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดยไกด์
ท้องถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
้
อบางส่วน)
์ คนื เงินให้แก่ทา่ นไม่วา่ กรณีใดๆ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปญั หาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ า่ นชาระเป็นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน เงิน
ค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
รายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอืน่ ๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ ออก
ตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
http://www.chinaprotour.com/ (FH) ต้าถง ปักกิ่ง ชมถ้ าพระพุทธหยุนกัง กาแพงเก้ามังกร 6 วัน 4 คืน (TG)
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การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั ้ หมด
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