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+++ ท่องเที่ยวไฮไลท์มณฑลเหอหนาน ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง +++
+++ พัก โรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว +++





อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
เส้าหลิน ป่าเจดีย์ 200 องค์ ชมวัดเส้าหลิน และ กังฟู เส้าหลิน
ไคเฟิ ง ชมศาลไคเฟิ ง ของเปาบุน้ จิน้
ชมศาลเจ้ากวนอู แห่งเมืองลัว่ หยาง

วันเดินทาง
วันแรก
23.30 น.

วันทีส่ อง
02.20 น.

มิถุนายน – กันยายน 2560
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์ เตอร์สาย
การบิ น การบิ นไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
ด้านสัมภาระและเอกสารการเดิ นทางแก่ท่าน
เจิง้ โจว – ไคเฟิ ง – ศูนย์วฒ
ั นธรรมไคเฟิง - ศาลไคเฟิ ง (เปาบุน้ จิน้ ) – ซินมี่
ออกเดิ นทางสู่นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบิ นที่ WE 680
(บริ การอาหารและเครื่องดื่ม)

http://www.chinaprotour.com/ (FH) หยุนไถซาน เส้าหลิน ป่ าเจดีย ์ 200 องค์ ไคเฟิ ง 5 วัน 3 คืน (WE)

1

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
07.30 น.

เช้า

กลางวัน

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เดิ นทางถึงสนามบิ นเจิง้ โจวซินเจิง้ นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตัง้ อยูบ่ นฝั ่งแม่
น้าเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนื อ เป็ นเมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ
1 ล้านคน มีพนื้ ที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็ นจานวนมาก เจิ้งโจวเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง
ใหม่ของจีนหลังรับกระเป๋าสัมภาระของทุกท่านแล้ว นาท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดิ นทางไปเมืองไคเฟิ ง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
30 นาที) เมืองเก่าแก่ อดีตเคยเป็ นเมือง
หลวงถึง 7 ราชวงศ์นับตัง้ แต่ยคุ จ้านกว๋อและรุ่งเรืองที่สดุ ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ...นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์
วัฒนธรรมไคเฟิ ง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของไคเฟิ งตัง้ แต่สมัยราชวงศ์เซี่ย ซึ่งถือ
เป็ นราชวงศ์แรกของประเทศจีน จนถึงราชวงศ์ซ่ง, วัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตของประชาชนไคเฟิ ง,
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนัน้ นาท่านเดิ นทางสู่ ศาลไคเฟิ ง สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1984 บนเนื้ อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร เป็ นสถาน
ที่ว่าความและพิ พากษาคดีต่างๆของเปาบุ้นจิ้น หรือ เปาเจิ ง (ชื่อในภาษาจีน) มีชีวิตอยู่ในสมัยเจิ น
จงฮ่องเต้ และเหริ นจงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ซ่งเหนื อ (ค.ศ.960 - 1127) เป็ นขุนนางผูม้ ีชื่อเสียงในด้าน
ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริ ตที่สดุ จนเป็ นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนื อ ภายในศาล
ไคเฟิ งแห่งนี้ มีการจาลองศาลที่ว่าความ รวมถึงเครื่องประหารศีรษะต่างๆ เช่น หัวมังกร หัวพยัคฆ์
และหัวสุนัข ซึ่งเอาไว้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง และราษฎรที่ได้กระทาผิดในยุคนัน้
เอาไว้ให้เราได้ชมอีกด้วย …..ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่เมืองซิ นมี่ ...........
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าที่พกั CHEERED HOTEL XINMI ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ซินมี่ – เติงเฟิ ง – วัดเส้าหลิน – ลัวหยาง
่
– ศาลเจ้ากวนอู – ถนนโบราณลีจ่ งิ่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4) นาท่านเดิ นทางสู่ เติงเฟิ ง (หยางเฉิ ง) ราชธานี โบราณใน
สมัยราชวงศ์เซี่ย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
..... นาท่านเที่ยวชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่ง
ก่อตัง้ โดยภิ กษุชาวอิ นเดียนามว่า “พระโพธิ ธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าพุทธศาสนานิ กายเซน เข้ามา
เผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้ นการฝึ กญาณสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมา
อารามแห่งนี้ กลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิ ลปะการป้ องกันตัวที่ร้จู กั กันดีในนาม กังฟู นาชม
สิ่ งสาคัญในวัดเส้าหลิ นอันได้แก่ วิ หารสหัสพุทธ สถานที่ประดิ ษฐานประติ มากรรมรูปพระพุทธเจ้า
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ปา่ เจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่ง
เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิ น จากนัน้ ชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอด
เป็ นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้เคียงวัดเส้า
หลิ น .....ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางกลับสู่เจิ้งโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั ่วโมง )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดิ นทางสู่ ลัวหยาง
่
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
อดีตราชธานี ที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10
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คา่

วันทีส่ ่ี
เช้า

กลางวัน

คา่

ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็ นที่สองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลัวหยางมาก
่
ตัง้
ให้เป็ นราชธานี ในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิ ง พระราชทานนามเมืองว่า นครเสิ นตู มี
ความหมายว่า เทพนคร …..นาท่านไปชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้ อยู่ทางใต้ของเมืองลัวหยางประมาณ
่
7
กิ โลเมตร ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตาหนัก มีสิงโตหิ นจานวน 104 ตัวตัง้ เรียงราย โดยตาหนัก
ใหญ่มีรปู ปัน้ กวนอูขนาดใหญ่ เพื่อให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน
ส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อีกองค์หนึ่ ง
นอกเหนื อจากเทพเจ้างักฮุย นอกจากนี้ ยงั เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอู
(หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และ ซุนกวนได้นาศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่ โกรธ
แค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนาเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนื่ องจากชื่นชมในตัวกวนอู) โดย
บริ เวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่ าสนไว้มากมายจนเป็ นที่มาของชื่อ กวนหลิ น จากนัน้ นาท่านไปยัง
ประตูเมืองโบราณลีจ่ งิ่ และ ถนนโบราณลีจ่ งิ่ เดิ นเที่ยวชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยร้านค้า ทัง้ อาหาร ชา
ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ ของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าที่พกั JIAOZUO SANYANG JIANGUO HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ลัวหยาง
่
- เจียวจัว๊ - อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) - ลัวหยาง
่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (7) นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเจียวจัว๊ (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง)
่
ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สดุ ของมณฑล
เหอหนาน จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานสวรรค์หยุนไถ
ซาน มีพนื้ ที่ประมาณ 190 ตารางกิ โลเมตร ซึ่งที่นี่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ปาน
ประหนึ่ งอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ ทัศนี ยภาพโดยรอบเป็ นภูเขาสูงตระหง่าน ธารน้าใสอยู่เบือ้ งล่าง
ป่ าไม้เขียวขจีล้อมรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) ภายในอุทยาน
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ภายในอุทยาน ให้ท่านได้เดิ นเลาะเลียบชมความงดงาม สด
ชื่นรื่นรมย์กบั สายน้าใส สะอาด ยามตกกระทบโขดหิ น และในบางครัง้ อาจได้เห็นแสงสีร้งุ ทอพาด
โค้งผ่านในช่วงกลางวัน สาหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆภายใน
อุทยานก็พากันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็ น เหลือง ส้ม แดง แต่งแต้มไปทั ่วทัง้ อุทยาน จนทาให้ได้รบั การ
ขนานนามว่า จิว่ ไจ้โกวน้อย และถ่ายรูปเก็บภาพความงดงาม ไว้เป็ นที่ระลึก..... ได้เวลาสมควร
เดิ นทางสู่กลับเจิ้งโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
่
)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (9) เมนูเป็ ดย่างเจิ้งโจว
นาท่านเข้าที่พกั YUELI SHANSHUI HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT ZHENGZHOU
HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
05.30 น.
08.30 น.
11.40 น.

เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน การบินไทยสมายล์ เทีย่ วบินที่ WE 681
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ )
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภุมิ โดยสวัสดิ ภาพ และความประทับใจ

***************************************************************
***** รายการทัวร์น้ีไม่มกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ ******
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
มิ ถนุ ายน – กันยายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี พัก เด็กอายุ 2-11ปี พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง
ไม่มีเตียง
17-21, 24 – 28 มิ ถนุ ายน 2560
21,900
21,900
20,900
8-12,22-26 กรกฎาคม
21,900
21,900
20,900
5-9,12-16, 26-30 สิ งหาคม
21,900
21,900
20,900
9-13, 18-20 กันยายน
21,900
21,900
20,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ดโดยสายการบิน การบินไทยสมายล์
*** น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ***
2.
ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน
3.
ค่าโรงแรมทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ ระดับ 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทาการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยู่ในข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2.
ค่าน้ าหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
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5.

ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (5 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 100 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (5 วัน x 50 บาท = 250 บาท)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (แก้ไข 2 ธ.ค.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 *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้รปู ถ่ายเป็ น
รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4. สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสาเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่า
จีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมา
ด้วย)
5. สาหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความ
เป็นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทางาน ตาแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี างาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน 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 มารดา
เดินทางไปด้วย เข้ามาเพือ่ เป็นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อาเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิของสถานทู
ต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
์
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
http://www.chinaprotour.com/ (FH) หยุนไถซาน เส้าหลิน ป่ าเจดีย ์ 200 องค์ ไคเฟิ ง 5 วัน 3 คืน (WE)

5

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
 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
12. 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 ป็นกระดาษสติคเกอร์
หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทาการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า
สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชาระค่าธรรมเนียมการดาเนินการเล่มละ 500
บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่ าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
4.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 -14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
์
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
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2.
3.

4.
5.

6.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
้
อบางส่วน) รวมทัง้
์ คนื เงินให้แก่ท่านไม่วา่ กรณีใดๆ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปญั หาอันเนื่องมาจาก
สุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ า่ นชาระเป็นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิ้นทุก
กรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงิน
ค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ เปลีย่ นแปลง
รายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ 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) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแ ลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั ้ หมด
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