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*** ฤดูท่องเที่ยว ปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม ***
+++++ ท่องเที่ยวเต็มที่ ไม่มีเข้าร้านช้อปปิ้ ง +++++
เสิ่นหยาง เมืองเอกมณฑลเหลียวหนิง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง วังแรกแห่งราชวงศ์ชิง
ตระการตาใบเมเปิ้ ลเปลี่ยนสี ณ อุทยานกวนเหมินซาน
ล่องเรือชมความงามถ้าน้าเปิ่ นซี
มหัศจรรย์ หาดหญ้าแดง ผืนใหญ่มหึมา
ตานตง เมืองชายแดนจีน - เกาหลีเหนือ ล่องเรือชมแม่น้ายาลู่เจียง
ชมกาแพงเมืองจีนเหล่าหู่ซาน ด่านสุดท้ายฝ่ั งตะวันออก
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กาหนดการเดิ นทาง
11 – 16 ตุลาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – กวางเจา
23.50 น.
พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 แถว U เคาน์ เตอร์ CHINA
SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
วันที่สอง
02.30 น.
06.00 น.
08.00 น.
11.45 น.
กลางวัน

คํ่า

กวางเจา – เสิ่ นหยาง – พระราชวังกู้กง – ถนนคนเดิ นจงเจีย
ออกเดินทางสู่นครกวางเจาโดยเทีย่ วบินที่ CZ 3036
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋ หยุนแล้ว พักรอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่นครเสิน่ หยาง โดยเทีย่ วบินที่ CZ 3616
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ หลังรับกระเป๋ าสัมภาระเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนํ าท่านบรรยากาศของเมืองเสิ่ นหยาง เมืองเอก
ขนาดใหญ่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลาง
การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิงมี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และเป็ นต้นกําเนิด
ราชวงศ์ชงิ (ค.ศ.-1911) เยีย่ มชม พระราชวังกู้กงเสิ่ น
หยางกู้กง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1625 – 1936 เพื่อใช้เป็ นที่
ประทับของ นู่เออฮาซื่อ ผูน้ ําชนเผ่าแมนจู และเป็ นปฐม
กษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ชงิ และบุตรชายกษัตริยห์ วางไท่จ ี๋
นับเป็ นพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์ชงิ ต่อมาภายหลัง
จากเข้ายึดครองกรุงปั กกิง่ จากราชวงศ์หมิง จึงได้ยา้ ยไปพัก
ที่พระราชวังกู้กงในปั กกิง่ แทน ส่วนพระราชวังที่เสิน่ หยาง
ใช้เป็ นทีป่ ระทับชัวคราว
่
เวลามาตรวจราชการทัง้ พระราชวัง
กู้กง ปั กกิง่ และเสิน่ หยาง ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ของการ
ก่อสร้างและสถาปั ตยกรรมที่สวยงามยิง่ …..นํ าท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศของถนนคนเดิ นจงเจี ย
เป็ นถนนคนเดิน แห่งแรกของจีน ระยะทางประมาณ 1500 เมตร เต็มไปด้วยร้านอาหาร,
ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า ต่างๆมากมาย.....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

CHN BEN01(CZ)OCT

3

วันที่สาม
เช้า

เสิ่ นหยาง – เปิ่ นซี – ถา้ น้าเปิ่ นซี – อุทยานกวนเหมิ นซาน (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ตานตง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านเดินทางสู่เมืองเปิ่ นซี ......ชม ถา้ น้าเปิ่ นซี ถํ้าที่
เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานับล้านปี ก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยด้านบนและด้านล่างเป็ นพืน้
นํ้า ถํ้าแห่งนี้มรี ะยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เปิ ดให้เข้าชมได้ในระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ความลึก
ของนํ้าประมาณ 1.5 เมตรปั จจุบนั ถือเป็ นถํ้านํ้าทีย่ าวทีส่ ุด และมีอากาศเย็นบายตลอดทัง้ ปี …..
ล่องเรือชมธรรมชาติของหินงอก หินย้อย ม่านหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ทีป่ ระดับตกแต่งด้วยแสงไฟ
มีช่อื เรียกต่างกันไปตามรูปทรง และจินตนาการ เดินเท้าชมความงดงามของถํ้าในบริเวณทีเ่ ป็ นถํ้าบก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมิ นซาน กวนเหมินซาน หรือสมญานาม หวงซานน้อย มีช่อื เสียง
สําหรับการชมใบเมเปิ้ ล ในฤดูไม้เปลีย่ นสีในเดือนตุลาคมของทุกปี เพราะอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยต้น
เมเปิ้ ลหลากหลายสายพันธุ์ สีสนั ร้อนแรงและจัดจ้านของใบเมเปิ้ ลดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ ว มาพักผ่อน
และชื่นชมธรรมชาติอย่างมีความสุข
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(การชมสีสนั ของใบเมเปิ้ ล งดงามมากน้อยเพียงใด ขึน้ อยูก่ บั
สภาพอากาศเป็ นสําคัญ ไม่สามารถกําหนดได้แน่ นอน) .....
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ตานตง (ระยะทางประมาณ 213
ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
่
30นาที) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูต่ รง
ข้ามฝั ง่ กับเมืองซินอิยจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่
นํ้ายาลู่ ซึง่ มีตน้ ทางไหลมาจากยอดเขาฉางไป๋ ซาน มณฑลจี๋
หลินแล้วไหลผ่านเมืองตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กิโลเมตร และเป็ นพรมแดนกัน้ สอง
ประเทศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
ทีพ่ กั : SUNNY RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ตานตง – กาแพงเมืองจีนเขาเสือ – ล่องเรือแม่น้ายาลูเจียง – ผานจิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6) นําท่านไปชม
กาแพงเมืองจีนเขาเสือ (เหลาหู่ซาน) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1469 สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 146.30 เมตร เป็ นที่
กําเนิดกําแพงเมืองจีนด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกคือ
ด่านเจียยีก่ วน
กําแพงเมืองจีนมีความยาวตลอดเส้นทาง
ประมาณ 21,000 กิโลเมตร เป็ นทีม่ าของชื่อหมืน่ ลี้
ครอบคลุมพืน้ ที่ 15 มณฑล มีป้อมปราการด่านสําคัญ 4 ด่าน
คือ เหลาหู่ซาน มณฑลเหนียวหนิง, ปาต๋าหลิง ปั กกิง่ , ซาน
ไห่กวน มณฑลเหอเป่ ย และด่านเจียยีก่ วน มณฑลกานซู่ .....
นําท่าน ล่องเรือแม่น้ายาลู่เจียง แม่น้ํามีสเี ขียวเหมือนหัว
เป็ ดจึงเป็ นทีม่ าของชื่อยาลู่เจียง ชมสะพานข้ามแม่น้ําสอง
แห่ง สะพานแรกสร้างในช่วงปี ค.ศ.1929 และถูกระเบิด
ทําลายลงจนเหลือแต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกบั
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เช้า
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สหรัฐอเมริกาเมือ่ ปี ค.ศ.1950 ส่วนสะพานแห่งทีส่ อง สร้างในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร ใช้
เป็ นทัง้ ทางรถไฟ และทางถนน จึงมีความสําคัญสําหรับการคมนาคมของทัง้ จีนและเกาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเดินทางสู่ ผานจิ่ น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่ 30 นาที) แหล่งผลิตนํ้ามันของมณฑลเหลียวหนิง อยูบ่ ริเวณชายฝั ง่ ตอนเหนือของอ่าวโป๋ ไฮ่ เป็ นทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าและบึงต้นกกและต้นอ้อทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็ นทีต่ งั ้ ของ หาดหญ้าแดง สถานทีท่ ่องเทีย่ วชมธรรมชาติระดับ 4A ที่
ของประเทศจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
ทีพ่ กั : HANXIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ผานจิ่ น – หาดหญ้าแดง – อันซาน – วัดพระหยก – เสิ่ นหยาง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) นําท่านเทีย่ วชมธรรมชาติอนั งดงามของ หาดหญ้าแดง หรือ
(หงไหทาน) พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าผืนมหึมา ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 100 ตารางกิโลเมตร สีสนั ของหญ้าแดง
นัน้ เกิดหญ้าชนิดหนึ่งทีเ่ จริญเติบโตในพืน้ ทีน่ ้ํากร่อย และดินด่างเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน
กันยายนสีหญ้าจะเริม่ เปลีย่ นเป็ นสีแดง, สีแดงเข้มจนเป็ นสีมว่ ง ในเดือนตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี้
พืน้ ทีน่ ้ียงั เป็ นบ้านของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ์ และยังเป็ นแหล่งเพาะพันธ์เป็ ดอินเดียนแดง
และนกกระเรียนมงกุฎแดงอีกด้วย
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บ่าย

คํ่า

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองอันซาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระหยก
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่
แกะสลักจากหินสีเขียวชิน้ เดียวทีม่ นี ้ําหนักถึง 260.76 ตัน ความสูง 7.95
เมตร, ฐานกว้าง 6.88 เมตร และความกว้างขององค์พระจากด้านหน้าถึง
ด้านหลัง 4.1 เมตร ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารสูง 33 ชัน้ หมายถึงสวรรค์ทงั ้
33 ชัน้ ในความเชื่อทางพุทธศาสนา วิหารแห่งนี้เป็ น 1 ใน 2 วิหารที่
ก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมจีนโบราณ
…..จากนัน้ นําท่านเดินทาง
กลับเสิน่ หยาง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30นาที)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
ทีพ่ กั : HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เสิ่ นหยาง – กวางเจา – กรุงเทพฯ
***** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย คืนห้องและเช็คเอ้าท์ *****
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (12)
นาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
13.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่กวางเจาโดยเทีย่ วบินที่ CZ 6339
17.25 น.
เดินทางถึงสนามบินกวางเจา แวะพักรอเปลีย่ นเครือ่ ง
20.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเทีย่ วบินที่ CZ 361
22.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
เสริ มเตียง
ไม่เสริ มเตียง
วันที่หก

11 – 16 ตุลาคม 2561

32,900

32,900

31,900

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

3,500

CHN BEN01(CZ)OCT

7

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 12 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่ นคนละ 10 หยวนต่ อวัน ต่อท่ าน
( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน) , หัวหน้ าทัวร์คนละ 50 บาทต่ อวัน (300 บาทต่อคน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ น
รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซา่ จีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่า
และหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
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สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
2.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกกรณีทส่ี มาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ นแปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

CHN BEN01(CZ)OCT

5.

6.

10

กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ใน
การเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิดของห้อ งพักเป็ นพิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุ ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

