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 กุ้ยหลิน ธรรมชาติตระการตา ถ้างาม น้าใส ภูเขาน้อยใหญ่
 หยางซัว่ ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้าหลีเจียง
 ชมถ้าเงิน วิจติ รตระการตากับหินงอก หินย้อย
 อลังการ์ โชว์ DREAM LIGHT LIJIANG
 เมนูพเิ ศษ ! ปลาแช่เบียร์, เป็ ดปักกิง่ , ขาหมูร่ ารวย, เผือกคริสตัล
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กาหนดการเดิ นทาง
19 – 24 ตุลาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิ น
10.00 น. พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ CHINA
SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
13.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองกุย้ หลิน โดยเทีย่ วบินที่ CZ6100 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
***** เครื่องบินแวะจอดทีส่ นามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง ทุกท่านต้องลงจากเครื่องบิน เพื่อผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองและ กลับขึน้ เครือ่ งบิน ***
18.45 น เดินทางถึงสนามบินเหลียงเจียง เมืองกุ้ยหลิน (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี เป็ นเมืองที่มธี รรมชาติและทัศนียภาพสวยงามตระการตา ด้วย
สายนํ้ า ภูเขาหินปูน และถํ้าวิจติ รตระการตา .....หลังผ่านพิธกี ารศุลกากรแล้ว เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองกุ้ย
หลิน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
ทีพ่ กั : BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง กุ้ยหลิ น – ถนนโบราณตงซี – สวนหลิ วซานเจีย – DREAM LIKE LIJIANG
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) นาท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน รับบริการนวดฝ่ าเท้าผ่อนคลายความ
เมือ่ ยล้า ฟั งบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน และซือ้ เป่ าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ใช้แก้ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก.....
นํ าท่า นสู่ ถนนโบราณตงซี สร้างสมัยราชวงศ์หมิงและชิง เคยเป็ น ที่อ ยู่อ าศัยของนัก ธุ รกิจ, คหบดี
ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีร่ วมเอาร้านขายอาหาร, สินค้าพืน้ เมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านสู่ สวนหลิ วซานเจีย อุทยานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถชี วี ติ ของชนกลุ่มน้อยของกุย้ หลิน
สัมผัสวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู,่ การฟ้ อนรําและการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ เช่นแม้ว, จ้วง, เย้า ทีจ่ ดั แสดงให้ทุก
ท่านได้รบั ชม.....จากนัน้ นําท่านสู่ ร้านหยก จําหน่ายหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีช่อื เสียงของ
ประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็ นแหวน, สร้อยข้อมือ,กําไล,จี้ และเครือ่ งประดับหลากหลายรูปแบบและคุณภาพให้
ท่านได้มโี อกาสชมและเลือกซือ้ เป็ นของกํานัล ของฝาก ของทีร่ ะลึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านชม DREAM LIGHT LIJIANG การแสดงแสง สี เสียงผสมผสานกับกายกรรมจีน และบัลเลต์ บอก
เล่าเรือ่ งราวความผูกพันของชีวติ กับธรรมชาติอนั งดงามของกุย้ หลิน โดยมีแม่น้ําหลีเจียงเชื่อมประสานเป็ น
ดังหั
่ วใจของทุกสรรพสิง่ ไม่ว่าจะเป็ น คน,สัตว์, ภูเขา , ต้นไม้
ทีพ่ กั : BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม กุ้ยหลิ น – หยางซัว่ – ล่องเรือแม่น้าหลีเจียง – ถา้ เงิ น – ถนนฝรัง่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซัว่ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของเมืองกุย้ หลินเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ที ศั นียภาพสวยงาม จนได้รบั คํากล่าวไว้ ว่า “หากกุย้ หลินเป็ น
เมืองทีส่ วยทีส่ ุดในจีน หยางซัวก็
่ เป็ นทีท่ ส่ี วยทีส่ ุดในกุ้ยหลิน” หยางซัวเป็
่ นเมืองทีม่ รี ายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เนื่องจากมีแหล่งท่องเทีย่ วอันงดงามหลายๆแห่งบริเวณรอบตัวเมือง.....นาท่าน
ลงเรือล่องชมทัศนียภาพ (ช่ วงไฮไลท์) แม่น้าหลีเจียง ได้ช่อื ว่า
เป็ นแม่น้าทีม่ ี
ทัศนียภาพสวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือ
สองฟากฝั ง่ จะเรียงรายและเลื่อมล้า สลับซับซ้อนกันไปมาของทิว
เขาลูกน้อยใหญ่ทม่ี ลี กั ษณะ รูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพ
จินตนาการขึน้ มากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบ
แม่น้ าหลีเจียง รวม กับเหล่าทิวเขายังเป็ นแรงดลใจให้เกิดภาพวาด
ทิวทัศน์อนั สวยงามจากนักจิตรกรเอกทีม่ ชี ่อื เสียงของจีนอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูเผือกคริสตัล
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ถา้ เงิ น ชมความงดงามตระการตาของหินงอกและ
หินย้อย ทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์ขน้ึ มาได้งดงามราวกับของจริง
ไม่ว่าจะเป็ น เขาหิมะ, เวทีม่านย้อย,วังคิมหันต์ นอกจากนี้ภายในถํ้า
บางแห่งหินงอกหินย้อยได้ส่องประกายแวววาวล้อกับแสงไฟ จนเกิด
เป็ นสีเงิน ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อ ถํ้าเงิน .....จากนัน้ นําท่านอิสระช้อป
ปิ้ ง ณ ถนนฝรัง่ หรือ ถนนข้าวสาร เป็ นทีน่ ิยมของชาวต่างชาติท่ี
นิยมมาเทีย่ วชมและช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าของฝากของทีร่ ะลึกพืน้ เมือง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) เมนูปลาแช่เบียร์
ทีพ่ กั WEST STREET VISTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

หยางซัว่ – เขาเซียงกง – กุ้ยหลิ น – เจดียเ์ งิ น เจดียท์ อง – เขางวงช้าง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) นําท่านชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของแม่น้ําหลีเจียง ณ เขาเซียงกง .....นําท่านเดินทาง
กลับกุย้ หลิน ชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุย้ หลิน ตัง้ อยูท่ าง
ตะวันออกเฉียงใต้สุด ริมแม่น้ําหลีเจียงเป็ นเขาหินธรรมชาติทถ่ี ูกกัด
กร่อนนานนับปี จนทําให้มลี กั ษณะดูคล้ายช้างกําลังยืนใช้งวงดื่มนํ้า
จากแม่น้ําหลีเจียง ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อเขางวงช้าง .....นําท่านแวะชม
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ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่าน ชม เจดียเ์ งิ น - เจดียท์ อง ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทะเลสาบซานหู
เมือ่ สมัย 900 ปี ก่อนบริเวณนี้เคยเป็ นคูเมือง ต่อมาปรับปรุงให้เป็ น
สวนสาธารณะ และได้มกี ารก่อสร้างเจดียท์ อง-เงินขึน้ 2 องค์ ความสูง
ประมาณ 42 เมตร สูง 9 ชัน้ โดยเจดียอ์ งค์ทองสร้างด้วยทองเหลือง
ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ส่วนเจดียเ์ งินนัน้ สร้าง
ด้วยปูนสีเงิน โดยมีอุโมงค์ทส่ี ามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ .....นําท่านแวะ
เยีย่ มชม ร้านผ้าไหมจีน จําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ตกต่างไปจากไหมไทย และนิยม
นํามาผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน เช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน และทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากๆ คือ ผ้านวม
ไหม รวมทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายบุรษุ และสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10) เป็ ดปั กกิง่
สะพานสายฝน – หมู่บ้านหลู่เจียชุน – กวนหนานเหมิ น – ไทรพันปี – ตลาดใต้ ดิน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (11) นําท่านชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร สะพานทีม่ ี
รูปแบบของชาวแม้ว สร้างขึน้ เพื่อข้ามแม่น้ําด้วยภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ใช้ไม้ยดึ โยงกันไว้ โดยไม่ใช้ตะปู.....
จากนัน้ นําท่านไปยัง หมู่บ้านหลู่เจียชุน หมูบ่ า้ นเก่าแก่สมัยราชวงศ์หมิง ริมแม่น้ําเถาฮัว ติดกับถํ้าหลู่ตี๋
เป็ น 1 ใน 8 จุดชมวิวทีม่ ชี ่อื เสียงของกุย้ หลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านชม กูหนานเหมิ น เป็ นประตูโบราณตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบหยงหู
อายุกว่า 1,000 ปี สร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถงั ต่อมาได้รบั การบูรณะ
ซ่อมแซมหลังจากสงครามจีน –ญีป่ ่ นุ ชม ต้นไทรพันปี จากนัน้ นํา
ท่าน อิสระช้อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน ใจกลางเมืองกุย้ หลินพบกับสินค้า
ต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพืน้ เมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุย้
หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจีด๊ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
ทีพ่ กั : BAIGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
กุ้ยหลิ น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14)
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ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CZ6099 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
************************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ 4 ร้าน คือร้านหยก , ร้าน ยาสมุนไพรจีน (นวดเท้า), ร้าน
ผ้าไหม และร้านยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่
ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
U
U

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ตุลาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

19-24 ตุลาคม 2561

18,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
18,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 พัก
ปี พักกับผูใ้ หญ่
เดี่ยว
2 ท่าน
เพิ่ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
17,999
4,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนานหนิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
*** สายการบินกําหนดให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระได้คนละ 1ชิน้ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.***
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 14 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าส่วนทีเ่ กิน 23 ก.ก.
U
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (6 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 120 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (6 วัน x 50 บาท = 300 บาท)

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้ ,หน้าตรง,
เห็นใบหู, ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครือ่ งประดับ, ไม่สวมแว่นตาดํา และ
ไม่สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า
*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทําให้รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูต
จะปฎิเสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่า จีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทาง
ครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
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)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

CHN KWL02(CZ)19OCT

11.

12.

13.

14.

7

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 ทําวีซ่ า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติคเกอร์หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี

CHN KWL02(CZ)19OCT

2.
3.

8

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ 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
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6. 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
0B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
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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 จึงอาจทํา ให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทต่ี อ้ งการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทางบริษทั ตัวแทนใน
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
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 หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

